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บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษัทสมำชิกในเครือขำ่ยของ พีเคเอฟ อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ด ซึง่เป็นกลุม่บริษัทท่ีเป็นอิสระต่อกนัตำมกฎหมำย และไม่
รับผิดชอบหรือรับผิดในกำรกระท ำหรือไมก่ระท ำของบริษัทสมำชิกอ่ืนๆ หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ แต่อยำ่งใด 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อ ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพำะ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) ตำมล ำดบั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำ ร  
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่
ส ำคญั 
 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ยกเว้นผลกระทบซึ่งอำจจะเกิดขึน้ของเร่ืองที่กล่ำวไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุม่บริษัทและ
บริษัท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
 
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียจ ำนวน 227.82 ล้ำนบำท  
(2562: จ ำนวน 248.24 ล้ำนบำท) และส่วนแบ่งขำดทุนของบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน จ ำนวน 
20.42 ล้ำนบำท (ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562: 7.56 ล้ำนบำท) ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่
เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัมลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทร่วม และขำดทนุส ำหรับปีของบริษัทร่วมที่เป็นสว่นของ
บริษัท เนื่องจำกผู้สอบบญัชีของบริษัทร่วมแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขจำกกำรถกูจ ำกดัขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ เนื่องจำกไม่
สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับรำยกำรที่มีสำระส ำคัญในงบกำรเงินของบริษัทร่วม 
เก่ียวกบัมลูคำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วม และบริษัทร่วมมิได้พิจำรณำคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ส ำหรับเงินให้
กู้ยืมของบริษัทร่วมดงักลำ่วนัน้ ดงันัน้ข้ำพเจ้ำจึงไม่สำมำรถระบไุด้ว่ำมีรำยกำรปรับปรุงใดที่จ ำเป็นหรือไม่ส ำหรับเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสยีและสว่นแบง่ขำดทนุของบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสยี  
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กลำ่วไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ 
จำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เก่ี ยวข้อง 
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหลำ่นี ้ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขของข้ำพเจ้ำ 
 
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 3 ซึ่งระบุว่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนีส้ิน
หมุนเวียนสงูกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 4,272.84 ล้ำนบำท และจ ำนวน 3,140.29 ล้ำนบำทตำมล ำดบั (2562: จ ำนวน 
4,122.22 ล้ำนบำท และ 2,936.86 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) และกลุม่บริษัทและบริษัทมีขำดทนุหลงัภำษีจ ำนวน 168.41 ล้ำนบำท 
และ 205.23 ล้ำนบำทตำมล ำดบัส ำหรับปีสิน้สดุ (ส ำหรับปีส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562: 12.36 ล้ำนบำท และ 108.27 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั) ซึง่หนีส้นิหมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกตัว๋สญัญำใช้เงิน และทรัสต์รีซีต/เลตเตอร์ออฟ
เครดิต ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ ำนวน 2,042.11 ล้ำนบำท และ 1,613.20 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั (2562: จ ำนวน 3,436.75 ล้ำนบำท และ 2,602.39 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่บริษัท 
ผิดเง่ือนไขในสญัญำเงินกู้ ในกำรด ำรงสดัส่วนทำงกำรเงินที่ถูกก ำหนดไว้ตำมสญัญำเงินกู้  และธนำคำรมีสิทธิก ำหนดให้หนี ้
ทัง้หมด หรือสว่นหนึง่สว่นใดของหนี ้และเงินจ ำนวนอื่น ๆ ทัง้สิน้ ต้องช ำระในทนัทีโดยไมต้่องทวงถำม อยำ่งไรก็ตำมบริษัทได้รับ
หนังสือแจ้งอนุโลมเง่ือนไขทำงกำรเงินตำมที่ระบุไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 25 ทัง้นีผู้้ บริหำรอยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนธุรกิจและกลยทุธ์ทำงกำรเงินเพื่อให้เช่ือมัน่ได้วำ่กลุม่บริษัทและบริษัทจะมีสภำพคลอ่งอย่ำง
เพียงพอและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีเ้มื่อครบก ำหนดและด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นีปั้จจยัในด้ำนสภำพคล่อง
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีเ้มื่อครบก ำหนดและกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ขึน้อยู่กับ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนดงักล่ำวและปัจจยัต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่ำนีแ้สดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษัทและ
บริษัทมีควำมไมแ่นน่อนที่มีสำระส ำคญัซึง่อำจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
ตอ่เนื่อง ทัง้นีค้วำมเห็นของข้ำพเจ้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกเร่ืองนี ้
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองตำ่ง ๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สดุตำมดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นีข้้ำพเจ้ำไม่ได้แสดง
ควำมเห็นแยกตำ่งหำกส ำหรับเร่ืองเหลำ่นี ้
 
นอกจำกเร่ืองที่กลำ่วไว้ในวรรคควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง ข้ำพเจ้ำได้ก ำหนดเร่ือง 
ที่จะกลำ่วตอ่ไปนีเ้ป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบเพื่อสือ่สำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
มลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลอื 

สิน ค้ ำคง เหลือของกลุ่มบ ริ ษัทมี จ ำนวน เ งินที่ เ ป็น
สำระส ำคัญต่องบกำรเงิน ซึ่งวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ ำกว่ำ  
ดงันัน้สินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัทจึงมีควำมสมัพนัธ์กบั
ควำมผันผวนของรำคำตลำดเป็นอย่ำงมำก สินค้ำหลำย
ประเภทเป็นสินค้ำประเภทโภคภณัฑ์ที่มีควำมอ่อนไหวใน
ด้ำนรำคำและมีกำรจองรำคำวตัถดุิบท่ีใช้ในกำรผลติสนิค้ำ
ส ำเร็จรูป รวมถึงมีกำรจองรำคำสินค้ำส ำเร็จรูป ดังนัน้
ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำมูลค่ำสุทธิที่จะ
ได้รับ 
 
กลุ่มบริษัทพิจำรณำตัง้ประมำณกำรกำรลดลงของมูลค่ำ
สินค้ำคงเหลือโดยกำรประมำณกำรโดยฝ่ำยบริหำร ซึ่งมี
กำรใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำร ข้ำพเจ้ำจึงเห็นวำ่เร่ือง
ดงักลำ่วเป็นเร่ืองส ำคญั 
 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 5.6 และ 12 

 

ข้ำพเจ้ำก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบเพื่อประเมินควำมเหมำะสม
ของกำรพิจำรณำประมำณกำรกำรลดลงของมูลค่ำของ
สนิค้ำคงเหลอืและรวมถึง 

 กำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับนโยบำยและวิธีกำรที่ฝ่ำย
บริหำรของกลุม่บริษัทใช้ในกำรประมำณกำรกำรลดลง
ของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื 

 กำรสุ่มเลือกตวัอย่ำงเพื่อทดสอบมูลค่ำสทุธิที่จะได้รับ
ของสินค้ำคงเหลือ โดยทดสอบกับเอกสำรกำรขำย
ภำยหลังวันสิน้รอบระยะเวลำบัญชี ว่ำมีกำรขำยใน
รำคำที่ต ่ำกวำ่รำคำทนุหรือไม ่เพื่อประเมินกำรประมำณ
กำรและกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำรว่ำได้มีกำร
ประมำณกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลืออย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอหรือไม ่

 พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรประมำณกำรลดลงของ
มลูคำ่สนิค้ำคงเหลอืในอดีตเพื่อประเมินควำมเหมำะสม
ของกำรตัง้สมมติฐำนที่ใช้ในปีปัจจุบัน และประเมิน
ควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนของฝ่ำยบริหำร
ส ำหรับสินค้ำค้ำงนำน กำรขำยในรำคำที่ต ่ำกวำ่ทนุและ
แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพื่อพิจำรณำควำม
เหมำะสมของประมำณกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลอื 

 ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมูลของกลุม่
บริษัทตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
กำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ และคำ่ควำมนิยม 

เนื่องจำกกำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ค่ำควำมนิยม อยู่กบั
ดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส ำคญัที่ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท
น ำมำใช้ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำดงักล่ำว เร่ือง
ส ำคญัในกำรตรวจสอบ คือกำรแสดงมลูค่ำของเงินลงทุน
ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ และคำ่ควำมนิยม 
และค่ำ เ ผ่ือกำรด้อยค่ำของเ งินลงทุนในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ และค่ำควำมนิยม ว่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 

ทัง้นี ้นโยบำยกำรบญัชีส ำหรับเงินลงทนุ คำ่ควำมนิยมและ
กำรด้อยค่ำและรำยละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำและค่ำควำมนิยม ได้เปิดเผยไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15, 14, 17 และ 22 
ตำมล ำดบั 
 

วิธีกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 

 ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนและกำร
ควบคมุภำยในที่เก่ียวข้องกบักำรรับรู้กำรด้อยคำ่ 

 ตรวจสอบเนือ้หำสำระ ซึง่ประกอบด้วย 
- ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำของ
ผู้บริหำรเก่ียวกบัข้อบง่ชีข้องกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ และค่ำ
ควำมนิยม  

- ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินมูลค่ำ
และข้อสมมติที่ส ำคญัที่ผู้บริหำรของบริษัทน ำมำใช้
ในประมำณค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ และค่ำควำม
นิยม 

กำรวดัมลูคำ่ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์มีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัตอ่
งบกำรเงิน ที่ดินวัดมูลค่ำด้วยรำคำที่ตีใหม่ อำคำรและ
อปุกรณ์วดัมลูค่ำด้วยรำคำทนุหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ซึ่งกำรพิจำรณำด้อยค่ำของที่ดิน 
อำคำร และอปุกรณ์ดงักลำ่ว ต้องใช้ดลุยพินิจที่ส ำคญัของ
ฝ่ำยบริหำร และผู้ เช่ียวชำญภำยนอก ข้ำพเจ้ำจึงเห็นว่ำ
เร่ืองดงักลำ่วเป็นเร่ืองส ำคญั 
 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 5.10 และ 20 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

 ท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรกำรระบขุ้อบง่ชีข้องกำรด้อย
คำ่และกระบวนกำรกำรทดสอบกำรด้อยคำ่ของผู้บริหำร 

 ท ำควำมเข้ำใจแผนกลยทุธ์ของกลุม่บริษัทและทดสอบ
มลูคำ่ของมลูคำ่ที่คำดวำ่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์ตำม
แผนกลยทุธ์ดงักลำ่ว  

 ประเมินควำมเป็นอิสระและควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผู้ เช่ียวชำญภำยนอกที่ประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมของ
สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องซึง่จดัจ้ำงโดยกลุม่บริษัท  

 ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรวดัมลูคำ่ที่ใช้ในกำร
ประเมินมลูคำ่ยตุิธรรม 

 ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมลูตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
กำรรับรู้รำยได้ 
รำยได้มีจ ำนวนเงินที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน ทัง้นี ้
ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยสินค้ำของกลุ่มบริษัทมี
ควำมสมัพนัธ์กับกำรผนัผวนของของรำคำเหล็กในตลำด
เป็นอย่ำงมำก ข้ำพเจ้ำจึงเห็นว่ำเร่ืองดังกล่ำวเป็นเร่ือง
ส ำคญั 
 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 5.23 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

 กำรประเมินและทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของระบบ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับกำร
รับรู้รำยได้ โดยกำรสอบถำมผู้ รับผิดชอบ ท ำควำมเข้ำใจ 
และเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฎิบัติตำมกำร
ควบคมุที่กลุม่บริษัทออกแบบไว้ 

 กำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรที่เกิดขึน้ 
ในระหว่ำงปี ช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน และ
ภำยหลงัวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนด้วยวิธีกำรสุ่ม
เลอืกรำยกำรทดสอบ 

 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำร
ขำยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติในรำยกำรค้ำที่อำจ
เกิดขึน้ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 

 ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมูลของกลุม่
บริษัทตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 ขยำยวิธีกำรตรวจสอบโดยพิสจูน์และสอบทำนรำยกำร
ที่มีลักษณะรำยกำรผิดปกติ รำยกำรที่มีสำระส ำคัญ 
หรือมีรูปแบบรำยกำรที่พบวำ่อำจมีเง่ือนไขหรือลกัษณะ
กำรด ำเนินงำนท่ีไมเ่ป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
 

 
ข้อมูลอื่น 
 

ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วยข้อมลูซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้ สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนัน้  ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียม 
ให้ข้ำพเจ้ำภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีนี ้
 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ให้ควำมเช่ือมัน่
ตอ่ข้อมลูอื่น  
 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ  กำรอ่ำนข้อมลูอื่น
ตำมที่ระบขุ้ำงต้นเมื่อจดัท ำแล้ว และพิจำรณำวำ่ข้อมลูอื่นมีควำมขดัแย้งที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหรือกบัควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏวำ่ข้อมลูอื่นมีกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัหรือไม ่ 
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อำ่นรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้วำ่มีกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้อง
สือ่สำรเร่ืองดงักลำ่วกบัผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลและขอให้ท ำกำรแก้ไข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหลำ่นีโ้ดยถกูต้องตำมที่ควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกิด
จำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด  
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทและ
บริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำร
บญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษั ท หรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่
สำมำรถด ำเนินงำนตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 
 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลมีหน้ำที่ในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตสุมผลวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผู้ สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่น 
ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำ 
มีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์ได้อยำ่งสมเหตสุมผลวำ่รำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลตอ่
กำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหลำ่นี  ้
 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่
ควำมเสีย่งเหลำ่นัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสงูกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ข้อผิดพลำดเนื่องจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ใ จละเว้น 
กำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 
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 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม  
กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิ ผลของกำรควบคุมภำยใน 
ของกลุม่บริษัทและบริษัท 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้ บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี  
และกำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท ำขึน้โดยผู้บริหำร  

 สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลกัฐำน 
กำรสอบบญัชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เก่ียวกับเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตใุห้เกิด  
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำ  
ได้ข้อสรุปวำ่มีควำมไมแ่นน่อนที่มีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้องกลำ่วไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสงัเกต
ถึงกำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วไมเ่พียงพอ 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้อง
หยดุกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่อง  

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลู
วำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมลูโดยถกูต้อง
ตำมที่ควรหรือไม ่

 ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม 
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง  
กำรควบคมุดแูล และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

 
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ที่ส ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ  
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน
หำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
 
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้ มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เ ก่ียวข้องกับ  
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกบัผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ  
มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองที่สื่อสำรกับผู้ มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำย 
เร่ืองเหล่ำนีใ้นรำยงำนของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำว  
หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดงักลำ่วในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำ
ดงักลำ่วสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสำธำรณะจำก  
กำรสือ่สำรดงักลำ่ว  
 
 
 
 
(ปิตินนัท์ ลลีำเมธวฒัน์) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต  
เลขทะเบียน 11133 
 

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
1 มีนำคม 2564 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 9 304,998,725        514,695,713        267,053,044        393,387,556        

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ดิภาระค า้ประกนั 25 537,710,248        584,009,415        535,736,048        548,873,284        

เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการทีเ่ก่ียวข้องกนั 7 19,240,000          14,300,000          223,339,930        114,300,000        

ลกูหนีก้ารค้า 10 1,629,087,036     2,714,697,528     770,976,762        1,904,332,190     

ลกูหนีอ่ื้น 11 209,283,485        331,237,937        1,368,433,847     1,227,656,710     

สนิค้าคงเหลอื 12 1,741,762,290     2,821,608,126     437,064,120        1,007,036,949     

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 1,830,541,800     782,955,687        826,962,001        154,111,170        

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 4,926,325            15,214,532          -                       4,938                   

สนิทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 13 1,170,000,000     39,496,497          917,000,000        52,000,128          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,447,549,909    7,818,215,435    5,346,565,752    5,401,702,925    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ดิภาระค า้ประกนั 25 40,000,000          40,000,000          -                       -                       

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 14 995,800,461        362,853,227        1,065,187,116     377,719,307        

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 15 -                       -                       4,533,099,104     5,458,375,894     

เงินลงทนุในการร่วมค้า 17 108,173,593        107,363,978        1,567,323,440     1,574,015,735     

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 18 -                       -                       -                       -                       

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัทยอ่ย 7 -                       -                       233,090,111        233,090,111        

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 19 208,188,280        38,970,280          106,595,852        107,912,810        

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 20 9,970,064,405     10,667,414,971   1,986,903,324     1,823,899,526     

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 21 36,752,808          -                       47,401,008          -                       

คา่ความนิยม 22 333,598,106        1,907,470,032     -                       -                       

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 23 28,693,274          32,895,413          28,635,755          32,812,840          

สทิธิในการด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า 24 -                       938,566,703        -                       -                       

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 108,354,311        168,257,645        70,058,165          52,372,668          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,829,625,238   14,263,792,249   9,638,293,875    9,660,198,891    

รวมสินทรัพย์ 19,277,175,147   22,082,007,684   14,984,859,627   15,061,901,816   

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 25 8,756,139,890     9,556,947,892     5,632,058,408     6,834,668,088     

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 25 17,000,000 -                       -                       -                       

เจ้าหนีก้ารค้า 26 446,039,761        1,242,694,592     296,110,632        691,885,163        

เจ้าหนีอ่ื้น 27 203,814,507        358,565,436        59,329,516          175,672,362        

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น

จากการจ าหนา่ยบริษัทยอ่ย 13 435,000,000        -                       435,000,000        -                       

เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 1,472,540,316     166,297,216        1,885,839,977     525,079,787        

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 7 -                       -                       51,790,000          -                       

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 25 355,272,293        587,957,195        100,332,292        100,322,195        

หนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 28 -                       12,000,000          -                       -                       

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 25 23,093,151          15,967,763          26,220,350          10,931,725          

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 11,487,174          3,000                   176,065               -                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 11,720,387,092   11,940,433,094   8,486,857,240    8,338,559,320    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 1,165,042,007     3,830,221,852     96,688,027          197,167,319        

หนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ 28 -                       73,000,000          -                       -                       

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 25 19,617,431          25,273,093          32,289,567          17,785,707          

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 29 316,030,948        413,626,621        70,593,881          40,946,567          

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 30 66,511,293          56,528,438          36,019,030          31,684,970          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,567,201,679    4,398,650,004    235,590,505       287,584,563       

รวมหนีสิ้น 13,287,588,771   16,339,083,098   8,722,447,745    8,626,143,883    

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 31
ทนุจดทะเบยีน 2,345,685,682     2,613,513,343     2,345,685,682     2,613,513,343     

ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว 1,810,114,964     1,810,114,504     1,810,114,964     1,810,114,504     

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 3,890,223,449     3,890,221,975     3,890,223,449     3,890,221,975     

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแล้ว 33

ทนุส ารองตามกฎหมาย 93,518,370          93,518,370          93,518,370          93,518,370          

ทนุส ารอง - หุ้นทนุซือ้คนื 317,705,790        317,705,790        317,705,790        317,705,790        

ยงัไมไ่ด้จดัสรร -541,409,151 -261,228,872 186,198,877 478,136,119

หุ้นทนุซือ้คนื 32 -317,705,790 -317,705,790 -317,705,790 -317,705,790

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 701,759,920 252,580,594 282,356,222        163,766,965        
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 5,954,207,552 5,785,206,571 6,262,411,882 6,435,757,933

สว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 16 35,378,824 -42,281,985 -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,989,586,376    5,742,924,586    6,262,411,882    6,435,757,933    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 19,277,175,147 22,082,007,684 14,984,859,627 15,061,901,816

-                       -                       -                       -                       

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

รายได้ 7, 8, 34

รายได้จากการขายและให้บริการ 11,450,058,817    16,957,579,231    9,409,373,793      13,767,407,569    

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 14, 15 119,837,391         188,710,428         107,333,760         161,333,440         

รายได้คา่บริหารจดัการ 5,310,000             5,160,000             52,010,000           50,820,000           

ก าไรจากการสญูเสยีอ านาจควุบคมุในบริษัทยอ่ย 6 29,114,966           -                        -                        -                        

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น -                        73,598,770           -                        43,255,340           

รายได้คา่สนิไหมทดแทน 8,502,373             29,365,902           -                        -                        

ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 19, 20 3,494,096             1,872,471             402,572                683,322                

รายได้อ่ืน 24,501,116           51,901,570           28,597,363           30,857,095           

รวมรำยได้ 11,640,818,759   17,308,188,372   9,597,717,488     14,054,356,766   

ค่าใช้จ่าย 7, 8

ต้นทนุขายและการให้บริการ 10,670,002,599    16,213,842,833    9,082,178,296      13,335,531,567    

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 35 173,137,597         216,441,378         143,091,294         169,423,948         

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 36 310,101,486         357,444,370         233,108,489         244,949,690         

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 35,903,466           -                        14,866,116           -                        

กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู (8,857,016)            (25,136,724)          (9,299,921)            (11,682,309)          

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 13 183,045,042         -                        -                        -                        

ต้นทนุทางการเงิน 558,303,344         680,556,040         339,005,492         424,377,801         

รวมค่ำใช้จ่ำย 11,921,636,518   17,443,147,897   9,802,949,766     14,162,600,697   

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุ

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14, 17 (45,605,929)          (55,028,013)          -                        -                        

ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (326,423,688)      (189,987,538)      (205,232,278)      (108,243,931)      

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 39 855,574                833,848                -                        (21,725)                 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง -325,568,114 -189,153,690 -205,232,278 -108,265,656

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก

ก าไรส าหรับปี

จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - สทุธิจากภาษี 13 157,159,067         176,794,083         -                        -                   

ขำดทุนส ำหรับปี (168,409,047)      (12,359,607)        (205,232,278)      (108,265,656)      

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่หนว่ยงานตา่งประเทศ (5,776,918)            5,333,154             -                        -                        

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14, 17 (607,222)               (13,870,358)          -                        -                        

รวมรำยกำรที่อำจถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (6,384,140)         (8,537,204)         -                   -                   

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการตรีาคาสนิทรัพย์ใหม ่- สทุธิจากภาษี 451,393,606         -                        118,589,257         -                        

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว้ 30 (2,132,007)            (378,509)               102,131                (459,655)               

รวมรำยกำรที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 449,261,599       (378,509)            118,691,388       (459,655)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 442,877,459       (8,915,713)         118,691,388       (459,655)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 274,468,412       (21,275,320)        (86,540,890)        (108,725,311)      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (191,241,177)        (25,370,411)          (205,232,278)        (108,265,656)        

สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 16 22,832,130           13,010,804           -                        -                        

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (168,409,047)      (12,359,607)        (205,232,278)      (108,265,656)      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 253,046,532         (35,500,729)          (86,540,890)          (108,725,311)        

สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 16 21,421,880           14,225,409           -                        -                        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 274,468,412       (21,275,320)        (86,540,890)        (108,725,311)      

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 40

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง (0.073) (0.048) (0.045) (0.030)

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.031                    0.038                    -                        -                        

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 40

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง (0.073) (0.048) (0.045) (0.030)

ก าไรจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.031                    0.038                    -                        -                        

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สว่นเกิน (สว่นลด) สว่นแบ่ง

จากการเปลี่ยนแปลง ก าไร (ขาดทนุ) สว่นของ

ทนุเรือนหุ้น การแปลงคา่ สว่นเกินทนุ สว่นได้เสยี เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นได้เสยี

ที่ออกและ หุ้นทนุ สว่นเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการตีราคา ในบริษัทยอ่ย ในบริษัทร่วม ของสว่นของ ผู้ ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว ซือ้คืน มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย หุ้นทนุซือ้คืน จดัสรร ตา่งประเทศ สนิทรัพย์ และบริษัทร่วม และการร่วมค้า ผู้ ถือหุ้น ของบริษัท ควบคมุ ผู้ ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,810,114,210     (317,705,790)       3,890,220,261     93,518,370    317,705,790    (681,350,264)       (64,379,552)    368,497,756    (37,444,170)           (4,342,361)      262,331,673         5,374,834,250     (58,000,794)      5,316,833,456     

ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินงปีก่อน 4 -                       -                        -                       -                 -                    595,582,326 -                   -                    -                           -                   -                          595,582,326        -                     595,582,326        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 1,810,114,210     (317,705,790)       3,890,220,261     93,518,370    317,705,790    (85,767,938)         (64,379,552)    368,497,756    (37,444,170)           (4,342,361)      262,331,673         5,970,416,576     (58,000,794)      5,912,415,782     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุออกให้ตามสทิธิ 31 294                      -                        1,714                   -                 -                    -                         -                   -                    -                           -                   -                          2,008                   -                     2,008                   

เงินปันผลจา่ย 41 -                       -                        -                       -                 -                    (149,711,284)         -                   -                    -                           -                   -                          (149,711,284)       -                     (149,711,284)       

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 294                   -                    1,714                -               -                 (149,711,284)       -                -                 -                       -                -                      (149,709,276)      -                  (149,709,276)      

การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

เรียกช าระคา่หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยจาก

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 15 -                       -                        -                       -                 -                    -                         -                   -                    -                           -                   -                          -                       1,493,400 1,493,400

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                    -                   -               -                 -                     -                -                 -                       -                -                      -                   1,493,400 1,493,400

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 294                   -                    1,714 -               -                 -149,711,284 -                -                 -                       -                -                      -149,709,276 1,493,400 -148,215,876

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร (ขาดทนุ) -                       -                        -                       -                 -                    (25,370,411)           -                   -                    -                           -                   -                          (25,370,411)         13,010,804         (12,359,607)         

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                        -                       -                 -                    (379,239)                (987,573)          -                    3,355,701                (12,119,207)     (9,751,079)              (10,130,318)         1,214,605           (8,915,713)           

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                   -                    -                   -               -                 (25,749,650)         (987,573)        -                 3,355,701              (12,119,207)    (9,751,079)            (35,500,729)        14,225,409       (21,275,320)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,810,114,504     (317,705,790)       3,890,221,975     93,518,370    317,705,790    (261,228,872)       (65,367,125)    368,497,756    (34,088,469)           (16,461,568)    252,580,594         5,785,206,571     (42,281,985)      5,742,924,586     

งบกำรเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น

ก าไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สว่นเกิน (สว่นลด) สว่นแบง่

จากการเปลี่ยนแปลง ก าไร (ขาดทนุ) สว่นของ

ทนุเรือนหุ้น การแปลงคา่ สว่นเกินทนุ สว่นได้เสีย เบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นได้เสีย

ที่ออกและ หุ้นทนุ สว่นเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ หนว่ยงาน จากการตรีาคา ในบริษัทยอ่ย ในบริษัทร่วม ของสว่นของ ผู้ ถือหุ้น ที่ไมมี่อ านาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว ซือ้คนื มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย หุ้นทนุซือ้คนื จดัสรร ตา่งประเทศ สินทรัพย์ และบริษัทร่วม และการร่วมค้า ผู้ ถือหุ้น ของบริษัท ควบคมุ ผู้ ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,810,114,504   (317,705,790)   3,890,221,975   93,518,370  317,705,790   (261,228,872)     (65,367,125)   368,497,756   (34,088,469)         (16,461,568)   252,580,594       5,785,206,571   (42,281,985)   5,742,924,586   

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุออกให้ตามสิทธิ 31 460                     -                    1,474                  -                -                  -                       -                 -                  -                          -                  -                        1,934                  -                 1,934                  

เงินปันผลจา่ย 41 -                     -                    -                     -                -                  (86,807,095)         -                 -                  -                          -                  -                        (86,807,095)       -                 (86,807,095)       

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 460                -               1,474              -            -               (86,807,095)       -              -               -                    -              -                   (86,805,161)      -              (86,805,161)      

การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การสญูเสียสว่นอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย 6 -                     -                    -                     -                -                  -                       2,759,610       -                  -                          -                  2,759,610             2,759,610           31,302,617     34,062,227         

การจดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 13 -                     -                    -                     -                -                  -                       -                 -                  -                          -                  -                        -                     24,936,312     24,936,312         

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                 -               -                 -            -               -                  2,759,610     -               -                    -              2,759,610           2,759,610        56,238,929    58,998,539       

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 460                -               1,474              -            -               (86,807,095)       2,759,610     -               -                    -              2,759,610           (84,045,551)      56,238,929    (27,806,622)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร (ขาดทนุ) -                     -                    -                     -                -                  (191,241,177)       -                 -                  -                          -                  -                        (191,241,177)     22,832,130     (168,409,047)     

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                     -                    -                     -                -                  (2,132,007)           (3,747,126)     450,774,064    -                          (607,222)         446,419,716         444,287,709       (1,410,250)     442,877,459       

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                 -               -                 -            -               (193,373,184)     (3,747,126)    450,774,064   -                    (607,222)       446,419,716       253,046,532     21,421,880    274,468,412     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,810,114,964   (317,705,790)   3,890,223,449   93,518,370  317,705,790   (541,409,151)     (66,354,641)   819,271,820   (34,088,469)         (17,068,790)   701,759,920       5,954,207,552   35,378,824    5,989,586,376   

งบกำรเงนิรวม

(บาท)

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

องค์ประกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุ้น ของสว่นของผู้ ถือหุ้น

ทีอ่อก หุ้นทนุ สว่นเกิน ทนุส ำรอง ทนุส ำรอง ยงัไมไ่ด้ สว่นเกินทนุจำกกำร รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช ำระแล้ว ซือ้คนื มลูคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย หุ้นทนุซือ้คนื จดัสรร ตรีำคำสนิทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,810,114,210   (317,705,790)   3,890,220,261   93,518,370      317,705,790    272,136,307     163,766,965          6,229,756,113   

ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับปรุงงบกำรเงินงวดก่อน 4 -                      -                    -                      -                    -                    464,436,407       -                            464,436,407       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 1,810,114,210   (317,705,790)   3,890,220,261   93,518,370      317,705,790    736,572,714     163,766,965          6,694,192,520   

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

หุ้นทนุออกให้ตำมสทิธิ 31 294                     -                    1,714                  -                    -                    -                      -                            2,008                  

เงินปันผลจำ่ย 41 -                      -                    -                      -                    -                    (149,711,284)     -                            (149,711,284)     

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 294                 -                1,714              -                -                (149,711,284)    -                      (149,709,276)    

รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น 294                 -                1,714              -                -                (149,711,284)    -                      (149,709,276)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก ำไร (ขำดทนุ) -                      -                    -                      -                    -                    (108,265,656)     -                            (108,265,656)     

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                      -                    -                      -                    -                    (459,655)             -                            (459,655)             

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                 -                -                 -                -                (108,725,311)    -                      (108,725,311)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,810,114,504   (317,705,790)   3,890,221,975   93,518,370      317,705,790    478,136,119     163,766,965          6,435,757,933   

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

      ก ำไรสะสม

(บาท)

 หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

องค์ประกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุ้น ของสว่นของผู้ ถือหุ้น

ที่ออก หุ้นทนุ สว่นเกิน ทนุส ำรอง ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ สว่นเกินทนุจำกกำร รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช ำระแล้ว ซือ้คืน มลูคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย หุ้นทนุซือ้คืน จดัสรร ตีรำคำสนิทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,810,114,504   (317,705,790)   3,890,221,975   93,518,370      317,705,790    478,136,119    163,766,965        6,435,757,933   

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุออกให้ตำมสทิธิ 31 460                    -                    1,474                 -                    -                    -                    -                         1,934                 

เงินปันผลจำ่ย 41 -                     -                    -                     -                    -                    (86,807,095)      -                         (86,807,095)       

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 460                -                1,474              -                -                (86,807,095)     -                    (86,805,161)      

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 460                -                1,474              -                -                (86,807,095)     -                    (86,805,161)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก ำไร (ขำดทนุ) -                     -                    -                     -                    -                    (205,232,278)    -                         (205,232,278)     

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                    -                     -                    -                    102,131            118,589,257          118,691,388      

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                 -                -                 -                -                (205,130,147)   118,589,257        (86,540,890)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,810,114,964   (317,705,790)   3,890,223,449   93,518,370      317,705,790    186,198,877    282,356,222        6,262,411,882   

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

      ก ำไรสะสม

(บาท)

 หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทนุส าหรับปี (168,409,047)        (12,359,607)          (205,232,278)        (108,265,656)        

ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรบั (จ่าย)
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 39 (9,164,549)            (9,142,824)            -                        21,725                  

ดอกเบีย้จ่าย 565,954,196         685,619,958         315,539,152         392,261,497         

คา่ตดัจ าหนา่ยสทิธิในการด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า 24 46,348,973           46,348,973           -                        -                        

คา่เสื่อมราคา 20, 21 316,858,821         287,070,588         93,792,218           87,812,201           

คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 23 4,233,939             4,772,491             4,208,884             4,054,183             

(กลบัรายการ) หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 4,884,894             (25,136,724)          4,441,989             (11,682,309)          

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 28 -                        (21,999,187)          -                        -                        

(กลบัรายการ) คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง 12 (3,343,975)            (214,186,613)        3,646,938             (125,820,681)        

คา่ใช้จ่ายในการจดัหาเงินกู้ยืม -                        706,472                -                        706,472                

กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู - เงินจ่ายลว่งหน้า (13,741,910)          (14,311,045)          (13,741,910)          (14,202,645)          

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 37 7,850,847             12,975,025           4,436,191             8,532,387             

ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ (3,494,096)            (1,872,471)            (402,572)               (683,322)               

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 14,368,871           403,087                14,368,871           -                        

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยภาษีเงินได้ -                        1,303,570             -                        -                        

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 13, 14 (119,837,391)        (188,710,428)        (107,333,760)        (161,333,440)        

กลบัรายการการด้อยคา่สนิทรัพย์ถาวร (14,517,829)          -                        -                        -                        

ก าไรจากการสญูเสยีอ านาจควุบคมุในบริษัทยอ่ย 6 (29,114,966)          -                        -                        -                        

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 13 183,045,042         -                        -                        -                        

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ -                        -                        7,471,276             17,088,469           

ก าไรจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนพุนัธ์ทางการเงินที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 575,925                (17,219)                 181,004                (4,938)                   

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 14,206,033           (2,474,185)            7,117,727             (2,602,098)            

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14, 17 45,605,929           55,028,013           -                        -                        

ดอกเบีย้รับ (5,327,759)            (16,940,543)          (14,235,755)          (18,245,505)          

836,981,948         587,077,331         114,257,975         67,636,340           

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,246,607,662      (138,493,361)        997,731,232         (824,574,183)        

สนิค้าคงเหลอื 1,017,905,250      1,686,728,242      550,151,955         1,111,585,414      

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า (1,033,844,203)     791,904,293         (659,108,921)        (92,416,052)          

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 9,712,282             (15,214,532)          -                        -                        

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 76,237,504           (603,710)               (17,685,497)          40,828,600           

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (1,153,071,083)     (1,347,835,748)     (513,751,974)        (710,965,196)        

เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 1,306,243,100      (702,608,519)        1,360,760,190      (345,392,145)        

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                        (1,336,418)            -                        -                        

เงินสดรับคา่ดอกเบีย้ 5,096,754             7,334,899             2,995,981             6,004,882             

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,311,869,214      866,952,477         1,835,350,941      (747,292,340)        

เงินสดจ่าย (เงินสดรับ) ภาษีเงินได้ 81,208                  (24,636,767)          (891,835)               (23,610,953)          

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 2,311,950,422     842,315,710        1,834,459,106     (770,903,293)       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ตดิภาระค า้ประกนัลดลง 41,128,165           253,028,509         13,137,236           10,644,850           

เงินสดรับช าระคนืจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 7 19,775,000           29,400,000           374,775,000         214,600,000         

เงินสดจ่ายให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 7 (24,715,000)          (43,700,000)          (483,814,930)        (328,900,000)        

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 159,333,888         259,333,372         159,333,888         249,333,472         

เงินสดรับลว่งหน้าคา่หุ้นจากการจ าหนา่ยบริษัทยอ่ย 13 435,000,000         -                        435,000,000         -                        

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม 14 (679,970,000)        (186,874,000)        (679,970,000)        (186,874,000)        

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 15 -                        -                        -                        (999,700)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (485,883,945)        (322,469,316)        (115,642,381)        (69,606,971)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (31,800)                 (130,900)               (31,800)                 (130,900)               

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 23,769,506           19,819,775           16,236,184           13,459,632           

รับดอกเบีย้ 4,339                    286,334                257,826                -                        

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน        (511,589,847)            8,693,774        (280,718,977)         (98,473,617)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ 1,934                    2,008                    1,934                    2,008                    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 25 34,961,361,570    48,014,761,223    22,018,429,151    33,551,468,497    

จ่ายช าระคนืเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 25 (35,788,242,776)   (47,529,272,572)   (23,247,435,863)   (31,834,508,924)   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 25 17,000,000           -                        -                        -                        

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 7 -                        -                        51,790,000           5,000,000             

จ่ายช าระคนืเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 7 -                        -                        -                        (6,018,542)            

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 80,710,000           293,862,249         -                        -                        

จ่ายช าระคนืเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 (587,766,125)        (532,940,923)        (100,469,194)        (100,800,000)        

จ่ายช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ 28 (10,405,800)          -                        -                        -                        

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า (44,296,390)          (21,491,446)          (22,742,143)          (12,606,345)          

เงินสดรับจากสว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ -                        1,493,400             -                        -                        

เงินปันผลจ่าย 41 (86,807,095)          (149,711,284)        (86,807,095)          (149,711,284)        

จ่ายดอกเบีย้ (539,369,867)        (710,280,884)        (292,841,431)        (417,822,555)        
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (1,997,814,549)    (633,578,229)       (1,680,074,641)    1,035,002,855     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน (197,453,974)       217,431,255        (126,334,512)       165,625,945        

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (3,747,126)            226,301                -                        -                        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (201,201,100)       217,657,556        (126,334,512)       165,625,945        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 514,695,713         297,038,157         393,387,556         227,761,611         

ผลกระทบจากการสญูเสยีการควบคมุในบริษัทยอ่ย

และจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 6, 13 (8,495,888)            -                        -                        -                        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 304,998,725        514,695,713        267,053,044        393,387,556        

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

หกักลบลบหนีร้ะหวา่งลกูหนีก้บัเจ้าหนี ้ 620,766,741 111,398,899        159,918,762        -                       

โอนสนิค้าคงเหลอืเป็นอปุกรณ์ 16,173,937 22,375,161 16,173,937 5,080,934

ซือ้สนิทรัพย์ถาวรโดยยงัไมไ่ด้จา่ยช าระ 70,993,992 85,477,381 495,035 1,824,827

ซือ้สนิทรัพย์ถาวรตามสญัญาเชา่ 54,423,555 1,865,670 53,482,550          -                       

ซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนตามสญัญาเชา่ -                       2,480,000 -                       2,480,000

เจ้าหนีค้า่หุ้น -                       100,352,048 -                       100,352,048

ปรับโครงสร้างหนีจ้ากเจ้าหนีอ่ื้น -                       85,000,000          -                       -                       

จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 1,170,000,000 -                       917,000,000        -                       

จดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม -                       -                       8,276,790            -                       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)
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บริษัท มิลล์คอน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ข้อมลูทัว่ไป 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงิน 

3 การใช้เกณฑ์การด าเนินงานตอ่เน่ือง 

4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการปรับปรุงงบการเงินปี 2561 

5 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

6 การสญูเสียอ านาจควบคมุ 

7 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

8 รายการธุรกิจกบัพนัธมิตรทางการค้า 
9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

10 ลกูหนีก้ารค้า 
11 ลกูหนีอ้ื่น 
12 สินค้าคงเหลือ 
13 สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
14 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
15 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
16 สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 
17 เงินลงทนุในการร่วมค้า 
18 เงินลงทนุระยะยาวอื่น 
19 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
20 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
21 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
22 คา่ความนิยม 
23 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
24 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
25 หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

26 เจ้าหนีก้ารค้า 
27 เจ้าหนีอ้ื่น 
28 หนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้
29 หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
30 ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

22 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
 

31 ทนุเรือนหุ้น 
32 หุ้นทนุซือ้คืน 
33 ส ารอง 
34 สว่นงานด าเนินงาน 
35 ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 
36 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
37 คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
38 คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ 
39 ภาษีเงินได้ 
40 ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 
41 เงินปันผล 
42 เคร่ืองมือทางการเงิน 
43 การบริหารจดัการทนุ 
44 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 
45 สิทธิประโยชน์ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 
1 ข้อมูลทั่วไป   
 

บริษัท  มิลล์คอน สตีล  จ าก ัด (มหาชน) “บริษัท ” เป็นนิต ิบ ุคคลที่จ ัดตัง้ขึน้ ในประเทศไทย และมีที ่อยู่  
จดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือน มิถนุายน 2550 
 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีได้แก่ นายสิทธิชยั ลีสวสัด์ิตระกลู ซึง่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 39.19 
 
บริษัทและกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเหล็กทุกชนิด และผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน รายละเอียดของบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
และ 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14, 15 และ 17 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 
2.1 เกณฑ์การถือปฏบัิติ 

 
งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี
เก่ียวข้อง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหมซ่ึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นัน้  
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุม่บริษัท 
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กลุ่มบริษัทถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกซึ่งไม่มี
ผลกระทบตอ่งบการเงินอย่างมีสาระส าคญั 
 
นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซึง่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ใน
งวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดท างบการเงินนีก้่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้  กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่งบการเงินจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ้
ซึง่คาดวา่ไมม่ีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัตอ่งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบตัิ 
 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสัง่ให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสงัคม รวมถึงมาตรการ
ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานของภาครัฐท่ีส่งผลต่อโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินค้าตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกว้าง และส่งผล
กระทบเชิงลบตอ่ยอดขายของกลุม่บริษัท ทัง้นีผู้้บริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่พนกังานของกลุม่บริษัทปลอดภยั และพยายามอย่างย่ิงยวดในการควบคมุให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสดุ
เท่าท่ีจะเป็นไปได้  
 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักลา่วยงัไม่สิน้สดุ ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ กลุ่มบริษัทจึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ กลุ่มบริษัท พิจารณาการด้อยค่า
ของลกูหนีก้ารค้าตามตารางการตัง้ส ารอง โดยใช้ข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสญูเสีย 
(loss rate) และไมน่ าข้อมลูที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
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2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิม ยกเว้นรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
อนพุนัธ์ มลูคา่ยตุิธรรม 
ท่ีดิน การตีราคาใหมด้่วยมลูคา่ยตุิธรรม 
สิ่งตอบแทนท่ีจะต้องโอนให้จากการรวมธุรกิจ มลูคา่ยตุิธรรม 
หนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไว้ 
 

2.4 สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ   
 

งบการเงินนีจ้ดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท  
 

ข้อมูลทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นท่ี 
ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึง่มีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัททัง้นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จริง
อาจแตกตา่งจากท่ีประมาณไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ  
ทางบญัชีจะบนัทกึโดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นต้นไป 
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ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมลูเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ต้องมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วยหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปนี  ้
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5, 20  
และ 23 

การประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 การวัดมูลค่ าค่ า เผ่ื อค่ า เผ่ื อผลขาดทุน จากการด้อยค่ า 
ของลกูหนีก้ารค้า 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 การตัง้ส ารองมูลค่าสินค้าลดลงให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 การวัดมูลค่าค่าเผ่ือค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14, 15, 17 
และ 18 

การวดัมลูคา่เงินลงทนุเพ่ือปรับปรุงผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 22 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกับก ารใช้ 
ข้อสมมติท่ีส าคญัในการประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 30 การวดัมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
เ ก่ี ย วกั บ ข้ อ ส ม มติ ห ลั ก ใน ก า รป ระม าณ ก ารต าม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 กำรใช้เกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน  
4,272.84 ล้ านบ าท  และจ าน วน  3,140.29 ล้ านบาทตามล าดับ  (2562: จ าน วน  4,122.22 ล้ านบ าท  
และ 2,936.86 ล้านบาท ตามล าดบั) และกลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนหลังภาษีจ านวน  168.41 ล้านบาท  
และ 205.23 ล้านบาทตามล าดับส าหรับปีสิน้สุด (ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562: 12.36 ล้านบาท  
และ 108.27 ล้านบาท ตามล าดบั) ซึ่งหนีส้ินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากตัว๋สญัญาใช้
เงิน และทรัสต์รีซีต/เลตเตอร์ออฟเครดิต ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้จ านวน 
2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาทตามล าดับ (2562: 3,436.75 ล้านบาท และ 2,602.39 ล้านบาท 
ตามล าดบั) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ในการด ารงสดัส่วนทางการเงินท่ีถูก
ก าหนดไว้ตามสญัญาเงินกู้  และธนาคารมีสิทธิก าหนดให้หนีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้และเงินจ านวน
อื่นๆ ทัง้สิน้ ต้องช าระในทนัทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนงัสือแจ้งอนุโลมเง่ือนไขทางการเงิน
ตามท่ีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 และผู้ บริหารอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ
และมีความสามารถในการช าระหนีเ้มื่อครบก าหนดและด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีปั้จจัยในด้านสภาพ
คลอ่งของกลุม่บริษัทและบริษัท ความสามารถในการช าระหนีเ้ม่ือครบก าหนดและการด าเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง 
ขึน้อยู่กบัความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนดงักล่าวและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ปัจจยัเหล่านีแ้สดงให้เห็น
วา่กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบั
ความสามารถในการด าเนินงานตอ่เน่ือง 
 

4 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ  
ทางการเงิน และ TFRS 16 เป็นครัง้แรก  

 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลท่ีน าเสนอในปี 2562 
และไม่น าข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการ
เงินมาถือปฏิบตัิกบัข้อมลูเปรียบเทียบ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินนีใ้ห้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนีส้ินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบัญชีของตราสาร
อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยกลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน ดงักลา่ว 
 

4.2 TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุม่บริษัทถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เร่ือง สญัญาเช่า เป็นครัง้แรกกบัสญัญาท่ีเคยระบุ
ว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธี
ปรับปรุงย้อนหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

เดิมกลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสญัญาเช่า ตาม TFRS 16 เร่ือง สญัญาเช่า กลุม่บริษัทได้ประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วย
สญัญาเช่าหรือไม่ หากสญัญาประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่ง
ตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าดงักล่าว
เปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริษัท  รับ รู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ิน  
ตามสญัญาเช่า  
 

ในการปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เลือกใช้ข้อยกเว้นตอ่ไปนี ้
- ไมรั่บรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าสิน้สดุภายใน 12 เดือน 
- ใช้ข้อเท็จจริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า 
- ใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุม่สญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัอย่างสมเหตสุมผล 
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสญัญาเป็นสญัญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวน

การด้อยคา่ และ 
- ไมร่วมต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมลูคา่สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 

ผลกระทบจากการถือปฏบัิตติาม TFRS 16  งบกำรเงนิรวม   
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
 (พนับาท) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563  
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพ่ิมขึน้ 9,510  11,706 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้ 9,510  11,706 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

29 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงนิรวม   
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
 (พนับาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 22,782  22,173 
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสัน้ (9,151)  (8,415) 
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซึง่สินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต ่า (72)  - 
 13,559  13,758 
มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าท่ีคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพ่ิม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  9,510  11,706 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 43,252  30,729 

หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 52,762  42,435 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพ่ิมถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ร้อยละตอ่ปี) 4.48  4.48 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นสว่นหนึง่ของสว่นงานผลิตและสว่นงานซือ้มาขายไป 

 
4.3 การปรับปรุงงบการเงนิปี 2561 
 

บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินปีก่อนซึ่งมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เน่ืองจาก 
 
1) บริษัทรับรู้รายการสินค้าคงเหลือต ่าไปจากคา่เผ่ือผลแตกตา่งในสินค้าส าเร็จรูปและคา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือ

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อันเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบ
ซอฟต์แวร์ท่ีช่วยบริหารงานในองค์กรท่ีส่งผลต่อรายงานปริมาณสินค้าคงคลัง  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ต ่ากว่ารายงานทางบัญชีจ านวน  516.27 ล้านบาท และส่งผลให้บันทึกค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงต ่าไป 
จ านวน 51.83 ล้านบาท และตอ่มาในปี 2562 ฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบรายการสินค้าส าเร็จรูป
ทัง้หมด รวมถงึหาสาเหตขุองผลแตกตา่งและพบวา่สินค้าส าเร็จรูปท่ีบนัทกึตามรายงานทางบญัชีนัน้ถกูต้อง 

2) กลุม่บริษัทรับรู้ภาระจากสว่นแบ่งขาดทนุในกิจการร่วมค้าในงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
สงูไปเป็นจ านวน 131.14 ล้านบาท ซึง่ได้ถกูบนัทกึเป็นหนีส้ินในการร่วมค้าและสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า 
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5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
 
นโยบายการบัญชีท่ีน าเสนอดังต่อไปนีไ้ด้ถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเว้นการปฏิบตัิตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ TFRS 16 ท่ีได้กล่าวไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4.1 และ 4.2. 

 
5.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสีย
ของกลุม่บริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
การรวมธรุกิจ  
 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ เมื่อการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย)  
ถกูโอนไปยงักลุม่บริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
 
วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคมุนัน้ได้ถกูโอนไปยงัผู้ซือ้  
 
การควบคุมเกิดขึน้เมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนัน้และมี
ความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วนัท่ี
ซือ้กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคมุนัน้ได้ถกูโอนไปยงัผู้ซือ้ การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบเุก่ียวกบัการโอน
อ านาจควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึง่ต้องใช้ดลุยพินิจเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
คา่ความนิยมถกูวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ซึง่รวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซือ้ หกัด้วยมูลค่าสุทธิ (มลูค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและ
หนีส้ินท่ีรับมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัท่ีซือ้ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ต้องวดัด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป  หนีส้ินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึน้เพ่ือจ่ายช าระให้แก่
เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทัง้นีส้ิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ยังรวมถึงมูลค่า
ยตุิธรรมของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 
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หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทท่ีถูกซือ้ท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบันซึ่ง
เกิดขึน้จากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุิธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 
การซื้อแบบทยอยซ้ือ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ กลุม่บริษัทต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสียของเงินลงทนุท่ีกลุม่บริษัท
ถืออยู่ในผู้ถูกซือ้ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ด้วยมูลคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้ในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผู้ ถูกซือ้ก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัด
ประเภทใหมเ่ป็นก าไรหรือขาดทนุด้วยเกณฑ์เดียวกนัเสมือนวา่ได้ขายเงินลงทนุดงักลา่วออกไป   
 
กลุม่บริษัทวดัมลูคา่สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ ตามอตัราสว่นได้เสียในสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากผู้ถกูซือ้  
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและคา่ท่ีปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของกลุม่บริษัท การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบักิจการนัน้และมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแตว่นัท่ีมีการควบคมุจนถงึวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง  
 
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กลุม่บริษัทวดัมลูคา่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุตามอตัราสว่นได้เสียในสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มา
จากผู้ถกูซือ้  
 
การเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียในบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทท่ีไมท่ าให้กลุม่บริษัทสญูเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในสว่นของเจ้าของ 
 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทนุทีบ่นัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
 
สว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย ประกอบด้วยสว่นได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
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บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแตไ่ม่ถงึระดบัท่ีจะควบคมุหรือควบคมุร่วมในนโยบายดงักลา่ว  การร่วมค้า
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคมุร่วมในการงานนัน้ โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สทุธิของการร่วมการงาน
นัน้มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผกูพนัในหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ 
 
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซึ่ง
รวมถึงต้นทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สว่นแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ของเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษัทสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั หรือการควบคมุร่วม 
 
การตดัรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึง่เป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษัทร่วมถกูตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีถกูลงทนุนัน้  ขาดทนุท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง แตเ่ท่าท่ีเมื่อไมม่ีหลกัฐานการด้อยค่าเกิดขึน้ 
 

5.2 เงนิตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแตล่ะบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ 

 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทนุเดิม แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จากการแปลงคา่ ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนัน้ 
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หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ี
เกิดขึน้จากการซือ้หน่วยงานในตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ  แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนท่ีใกล้เคียงกับ
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนในสว่นของผู้ ถือหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนัน้ออกไป ยกเว้นผลต่างจากการ
แปลงคา่ท่ีถกูปันสว่นให้สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 
 
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ  หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนัน้ต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก าไ รขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุม่บริษัทจ าหน่ายสว่นได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางสว่นแตย่งัคงมีการควบคมุ ผลสะสมต้องถกูปัน
สดัส่วนให้กบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ หากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคมุร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจดัประเภท 
ยอดสะสมบางสว่นท่ีเก่ียวข้องเป็นก าไรหรือขาดทนุ 
 
รายการที่เป็นตวัเงินท่ีเป็นลกูหนีห้รือเจ้าหนีก้บัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึง่รายการดงักล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหนีห้รือไมม่ีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล้  ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดงักลา่วจะถกูพิจารณาเป็นสว่นหนึง่ของเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ ถือหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทนุนัน้ออกไป 
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5.3 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตต้ัิงแต่วันที ่1 มกราคม 2563 
 
5.3.1 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเมือ่เร่ิมแรก  

 
ลกูหนีก้ารค้า ตราสารหนีท่ี้กลุม่บริษัทเป็นผู้ออก และเจ้าหนีก้ารค้ารับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกเมื่อมีการออกตรา
สารเหล่านัน้ สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินอื่น ๆ ทัง้หมดรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกเมื่อกลุ่ม
บริษัทเป็นคูส่ญัญาตามข้อก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนัน้  
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมลูค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มลูค่ายตุิธรรมบวกต้นทุนการท ารายการซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกตราสาร ลกูหนีก้ารค้า
ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญวดัมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมลูคา่เม่ือ
เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

5.3.2 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจดัประเภท 
 
ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่  
การวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ  
 
สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเว้นแตก่ลุม่บริษัท 
มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพย์ทางการเงินท่ี
ได้รับผลกระทบทัง้หมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นต้นไปนบัจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการ
จดัประเภท  
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไมไ่ด้ถกูก าหนดให้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุจะถกูวดัมลูคา่ด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อดงัตอ่ไปนี ้ 
- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ข้อก าหนดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการจ่ายเพียงเงินต้น

และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว้ 
 
ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้ถูกก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นได้หากเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อดงัตอ่ไปนี ้ 
- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและ

เพ่ือขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ 
- ข้อก าหนดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการจ่ายเพียงเงินต้น

และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว้ 
 

ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้า กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้        
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการ
เลือกนีส้ามารถเลือกได้เป็นรายเงินลงทนุและเม่ือเลือกแล้วไมส่ามารถแล้วไมส่ามารถยกเลิกได้  
 

สินทรัพย์ทางการเงินทัง้หมดท่ีไม่ได้จดัประเภทให้วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านก าไรหรือขาดทุน  
ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์อนุพันธ์ทัง้หมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกให้สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีเข้าข้อก าหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ถูกวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจัดหรือลด
ความไมส่อดคล้องอย่างมีนยัส าคญัซึง่อาจเกิดขึน้ซึง่เมื่อเลือกแล้วไมส่ามารถยกเลิกได้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธรุกิจ  
 

กลุม่ได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไว้ในระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ี
จะสะท้อนวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นข้อมลูที่น าเสนอให้แก่ผู้บริหาร ข้อมลูที่ใช้ในการพิจารณารวมถงึ 
 

- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลยุทธ์ของผู้บริหารเก่ียวกับการรับดอกเบีย้รับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัรา
ดอกเบีย้ การจบัคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนีส้ินท่ีเก่ียวข้อง หรือ
กระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแส  เงินสดผ่านการขายสินทรัพย์ทางการเงิน 
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- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผู้บริหารของกลุม่บริษัท 
- ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือตาม

โมเดลธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเสี่ยง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผู้ จัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ท่ีบริหารจดัการหรืออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสญัญา) และ 
- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตผุลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 
การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการตดัรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็น
การขายซึง่สอดคล้องกบัการรับรู้รายการสินทรัพย์อย่างตอ่เน่ืองของกลุม่บริษัท 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไว้เพ่ือค้าหรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดั
มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้หรือไม่  

 
ส าหรับวตัถปุระสงค์ของการประเมินนี ้
“เงินต้น” หมายถงึ มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก 
“ดอกเบีย้” หมายถึง สิ่งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับจ านวน
เงินต้นท่ีค้างช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเสี่ยงในการกู้ ยืมโดยทั่วไป และต้นทุน  
(เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) รวมถงึอตัราก าไรขัน้ต้น 
 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้หรือไม่ กลุ่มบริษัท
พิจารณาข้อก าหนดตามสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงิน
ประกอบด้วยข้อก าหนดตามสญัญาท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตาม
สญัญาซึง่อาจท าให้ไมเ่ข้าเง่ือนไข ในการประเมิน กลุม่บริษัทพิจารณาถงึ  
- เหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ซึง่เป็นเหตใุห้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา ซึง่รวมถงึอตัราดอกเบีย้ผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเมื่อสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพ ย์ตามท่ีก าหนด  

(เช่น สินทรัพย์ทางการเงินท่ีผู้ ให้กู้ ไมม่ีสิทธิไลเ่บีย้) 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวดัมูลค่าภายหลงัและก าไรและขาดทนุ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ี
วัด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 

 สินทรัพย์เหล่านีว้ัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุน
สทุธิรวมถงึรายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ 

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ี
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพย์เหล่านีว้ดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อย
ค่า รายได้ดอกเบีย้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ  

 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้
ท่ี วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุ ติ ธ ร ร ม ผ่ า น ก า ไ ร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 สินทรัพย์เหล่านีว้ัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบีย้
ค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ก าไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและแลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ก าไร
และขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการตดัรายการ
ออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะ
ถกูจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรือขาดทนุ  

 

เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุ ติ ธ ร ร ม ผ่ า น ก า ไ ร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 สินทรัพย์เหล่านีว้ดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็น
รายได้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงิน
ลงทุน ก าไรและขาดทุนสทุธิอื่นรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไม่
ถกูจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรือขาดทนุ  

 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทนุ  
 

หนีส้ินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ หนีส้ินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุหากให้ถือไว้
เพ่ือค้า ถือเป็นอนพุนัธ์หรือก าหนดให้วดัมลูคา่เม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดงักลา่ว หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วย
มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึง
ดอกเบีย้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หนีส้ินทางการเงินอื่นท่ีวดัมลูค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายด้วยวิธี
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ดอกเบีย้จ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ก าไรหรือ
ขาดทนุท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
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5.3.3  อนพุนัธ์  
 

อนุพนัธ์รับรู้ด้วยมลูค่ายุติธรรม และวดัมลูค่ายตุิธรรมทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมลูค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เว้นแต่อนพุนัธ์นัน้มีไว้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง
ในกระแสเงินสดหรือป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักลา่วการรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทนุจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตก่ิอนวันที ่1 มกราคม 2563 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรม ลงทุน  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ไมไ่ด้มีไว้เพ่ือค้า 
 

5.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก 
และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึง่จะต้องช าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นสว่นหนึ่ง
ของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้”  
 
5.5 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ลกูหนีรั้บรู้เมื่อกลุม่บริษัทมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสญัญา หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จ านวนสิ่งตอบแทนนัน้จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ท่ีเกิดจาก
สญัญา  
 
ลกูหนีว้ดัมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสยั 
จะสูญ) ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหนีใ้นอนาคต  
ของลกูค้า หนีส้ญูจะถกูตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึน้ 
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5.6 สินค้าคงเหลือ 
 
สินค้าคงเหลือวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่  
 

 ต้นทุนของสินค้าค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบ  (Billet) ค านวณโดยวิธีราคาเจาะจง  
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ี 
และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้า ค านวณโดยการ 
ใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ ยการผลิต
อย่างเหมาะสมโดยค านงึถงึระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  

 
5.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ือเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพ่ือขาย 
 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึง่ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีส้ิน) ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ท่ีถือไว้เพ่ือขายเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย
มากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นัน้ต่อไป  สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) วดัมูลค่าด้วย
จ านวนท่ีต ่ากว่าระหวา่งมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับ
กลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกน าไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นล าดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของ
สินทรัพย์และหนีส้ินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทนุจาก
การวดัมลูคา่ในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ   
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5.8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
หกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ สว่นการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีสว่นได้เสีย 
 

เงินลงทนุในตราสารทนุอืน่ 
 

เงินลงทนุในตราสารทนุซึง่ไมใ่ช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทนุหกัขาดทนุจากการด้อยคา่ 
 

 การจ าหน่ายเงินลงทนุ 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งจ านวนเงินสทุธิท่ีได้รับและมลูคา่ตามบญัชีและรวมถงึก าไรหรือขาดทนุ
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเคยบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ 
 

ในกรณีท่ีกลุม่บริษัทจ าหน่ายบางสว่นของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทนุท่ียงัถืออยู่ใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 
 

5.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้แก่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมขึน้หรือทัง้สองอย่าง ทัง้นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินค้าหรือให้บริการหรือ
ใช้ในการบริหารงาน   

 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่   
 

ค่าเสื่อมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี ้
 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 5 - 25 ปี 
อาคาร 10 - 50 ปี 
 
กลุม่บริษัทไมค่ิดคา่เสื่อมราคาส าหรับท่ีดนิ 
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5.10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 

สินทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดินวดัมลูค่าด้วยราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอปุกรณ์วดัมลูค่าด้วยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยคา่ 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นัน้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทนุในการรือ้ถอน การขนย้าย การบรูณะ
สถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ ยืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคมุโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึง่ไมส่ามารถท างาน
ได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นัน้จะถือวา่ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของอปุกรณ์  
 
สว่นประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์แตล่ะรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัจะบนัทึกแต่ละ
สว่นประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ 
ท่ีตีราคาใหม ่จ านวนเงินท่ีบนัทกึอยู่ในสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถกูโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
สินทรพัย์ทีเ่ช่า 
 
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่านัน้ๆ  
จะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน สว่นอาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทกึเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  
หกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
และส่วนท่ีจะหักจากหนีต้ามสัญญา เพ่ือท าให้อัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ 
ของหนีส้ิน คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในก าไรหรือขาดทนุ 
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สินทรพัย์ทีตี่ราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ี ได้ รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญจากมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ตน้ทนุทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 
 
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถ     
วดัมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ชิน้ส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซอ่มบ ารุงท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
ค่าเสือ่มราคา 
 
ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วย        
ราคาทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในการเปลี่ยนแทนอื่น หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสินทรัพย์  
 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
แสดงได้ดงันี ้ 
 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20     ปี  
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 10 - 50     ปี  
เคร่ืองจกัร ตามก าลงัผลผลิต  
อปุกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า  20      ปี  
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์ส านกังาน  5      ปี  
ยานพาหนะ 5      ปี  
ระบบสาธารณปูโภค 50      ปี  
 

กลุม่บริษัทไมค่ิดคา่เสื่อมราคาส าหรับท่ีดนิและสนิทรัพย์ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิน้ 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

5.11 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้กิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่า
ความนิยมจะถูกวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการด้อยคา่ กลุ่มบริษัทท าการประเมินการด้อยค่าของค่า
ความนิยมเป็นประจ าทกุปี โดยไมค่ านงึถงึวา่จะมีข้อบ่งชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้หรือไม่ 
 

คา่ความนิยมปันสว่นให้กบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของกลุม่บริษัทแตล่ะหน่วยท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์
จากการควบรวมธุรกิจ 
 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 

รายจ่ายในการวิจยัและพฒันา 
 

รายจ่ายในขัน้ตอนการวิจัย ได้แก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
ขัน้ตอนพฒันาเก่ียวข้องกบัแผนงานหรือการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึน้
กว่าเดิม รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเม่ือสามารถวดัมลูค่าของรายการต้นทุนการพฒันา
ได้อย่างน่าเช่ือถือ  ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนัน้มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึง่มีความเป็นไปได้
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตัง้ใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช้
เพ่ือท าให้การพฒันาเสร็จสิน้สมบรูณ์ และน าสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้  รายจ่ายในการพฒันารับรู้
เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส าหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการจัดเตรียม
สินทรัพย์เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ ยืมสามารถน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาทนุของสินทรัพย์  รายจ่ายในการพฒันาอื่นรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่าย
สะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม  
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้ท่ีเก่ียวข้องนัน้ ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงั
รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
ค่าตดัจ าหน่าย 
 
คา่ตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทนุของสินทรัพย์หรือจ านวนอื่นท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือ 
 
คา่ตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซึง่โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเร่ิม 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเมื่อสินทรัพย์นัน้พร้อมท่ีจะให้ประโยชน์  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ส าหรับ
ปีปัจจบุนัและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดงันี ้
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 ปี 
คา่พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ และมลูคา่คงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

5.13 สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตต้ัิงแต่วันที ่1 มกราคม 2563 
 
ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
กลุ่มบริษัทน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานัน้ให้สิทธิในการควบคุม 
การใช้สินทรัพย์ท่ีระบหุรือไม่ 
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ในฐานะผูเ้ช่า 
 
ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า  
กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามสญัญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑ์ราคา
ขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์กลุม่บริษัทเลือกท่ีจะไมแ่ยกส่วนประกอบท่ีไมเ่ป็นการเช่าและ
รับรู้สญัญาเช่าและสว่นประกอบท่ีไมเ่ป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอย่างเดียว  
 
กลุ่มบริษัท รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเว้นสญัญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์มีมลูคา่ต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสัน้จะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุง  
เม่ือมีการวดัมลูคา่ใหมข่องหนีส้ินตามสญัญาเช่า ต้นทนุของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหนีส้ินตามสญัญาเช่าปรับปรุงด้วยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจาก
สิ่งจูงใจในสญัญาเช่าท่ีได้รับค่าเสื่อมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัสิน้สุดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่าให้กับกลุ่ม
บริษัทเมื่อสิน้สุดสญัญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัท จะมีการใช้สิทธิในการซือ้
สินทรัพย์ ในกรณีนีส้ินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่า  
ซึง่ก าหนดตามเกณฑ์เดียวกนักบัสินทรัพย์และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผล คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่า เว้นแต่อตัรานัน้ไม่สามารถก าหนดได้  กลุ่มบริษัทใช้อตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพ่ิมของกลุม่บริษัทคา่เช่ารวมถงึคา่เช่าคงท่ีหกัสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าค้างรับ  
 
กลุม่บริษัทก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบีย้จากแหล่งข้อมลูทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและได้ปรับปรุงบางสว่นเพ่ือให้สะท้อนระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพย์ท่ีเช่า 
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หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง และหนีส้ินตามสญัญาเช่า
จะถูกวดัมลูค่าใหม่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอายุสญัญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่ต้องจ่ายภายใต้การรับประกนัมลูคา่คงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือก
ซือ้ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า เมื่อมีการวดัมูลค่าหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถกูลดมลูคา่ลงจนเป็นศนูย์แล้ว  
 

5.14 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตาม
มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์นัน้ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรกวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม  
 
กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ท่ีเหลืออยู่ของกลุม่บริษัท 

 
5.15 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตต้ัิงแต่วันที ่1 มกราคม 2563 
 
กลุม่บริษัทรับรู้คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  รวมถึงเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั) เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  
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การวดัมูลค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนัก 
ผลขาดทุนด้านเครดิตค านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะต้องจ่ายตามสญัญาและกระแสเงินสดท่ีกลุม่บริษัทคาดวา่จะได้รับ) ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึน้คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน  
 
การวดัมลูคา่ผลขาดทนุด้านเครดิตนัน้ค านวณดงัตอ่ไปนี ้
- ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดขึน้จากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลงัวนัสิน้รอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสญัญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้จากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาทัง้หมดท่ีเหลืออยู่ของ
สญัญา 

 
คา่เผ่ือผลขาดทุนส าหรับลกูหนีก้ารค้า วดัมลูคา่ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุ
ของสญัญา ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีป้ระมาณการโดยใช้ตาราง
การตัง้ส ารอง ซึง่วิธีดงักล่าวมีการน าข้อมูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึน้ในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
กับลูกหนีน้ัน้ ๆ และการประเมินทัง้ข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น  กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการ
เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิตนบัแตก่ารรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสดุท่ีใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้พิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุด
ตามสญัญาท่ีกลุม่บริษัทมีฐานะเปิดตอ่ความเสี่ยงด้านเครดิต 
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กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกวา่ 30 วนั มีการเปลี่ยนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงาน
ท่ีถดถอยอย่างมีนยัส าคญัของลกูหนี ้หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลกูหนีใ้นการจ่าย
ช าระภาระผกูพนัให้กบักลุม่บริษัท 
 
กลุม่บริษัทพิจารณาวา่สินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ 
- ผู้กู้ ไม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจ านวน อีกทัง้กลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการ

ไลเ่บีย้ เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 
การประเมินการเพ่ิมขึน้ของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญนัน้มีการประเมินทัง้แบบเป็นรายลูกหนี  ้
หรือแบบกลุ่ม ขึน้อยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่ม
ต้องมีการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์ค้าง
ช าระและอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้มีการประเมินใหม่ ณ สิน้ รอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก  การเพ่ิมขึน้
ของค่าเผ่ือผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยคา่ในก าไรหรือขาดทุน คา่เผ่ือผลขาดทนุแสดงเป็นรายการหกั
ออกจากมลูคา่ตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นซึง่กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนซึง่เป็นรายการเก่ียวเน่ือง
กบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 
สินทรพัย์ทางการเงินทีมี่การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษัทประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหนีท่ี้   
วดัมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่ สินทรัพย์
ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน  สถานการณ์ท่ีเป็นข้อบ่งชีว้่า
สินทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหนีป้ระสบปัญหาทางการเงินอย่า งมีนัยส าคัญ  
การผิดสญัญา เช่น การค้างช าระเกินกวา่ 90 วนั มีความเป็นไปได้ท่ีลกูหนีจ้ะเข้าสูก่ารล้มละลาย เป็นต้น 
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การตดัจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบัญชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตสุมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพย์ท่ีมีการตดัจ าหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการด้อยคา่ในก าไรหรือขาดทนุในงวดท่ีได้รับคืน 
  
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตก่ิอนวันที ่1 มกราคม 2563 

 
ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอื้น่ 
 
ลกูหนีว้ดัมลูค่าด้วยราคาของรายการหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัซึง่ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคตของลกูค้า หนีส้ญูจะถกูตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึน้ 

 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถื่อเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไวเ้พือ่ขาย 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายวดัมลูค่าด้วยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกับ
มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ส าหรับกลุม่สินทรัพย์ท่ียกเลิกน าไปปันสว่นให้กบัค่า
ความนิยมเป็นล าดบัแรก แล้วจึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินตามสดัสว่น ยกเว้นไม่ปันส่วน
รายการขาดทนุให้กบัสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่าย
ให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูคา่ในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ   

 
5.16 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพย์ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน   
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
เงินสดสงูกวา่มลูคา่ท่ีจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ  
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การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อน
ค านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อ
สินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า  
จะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์นัน้เก่ียวข้องด้วย 
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 
ท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี เ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหนึง่ไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 
 

5.17 หน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบี้ย 
 
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้บันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหนีส้ิน ภายหลงัจากการ
บันทึกหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ร่ิมแรก  
และยอดหนีเ้มื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
5.18 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นแสดงในราคาทนุ 
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5.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานได้ท างานให้กบักิจการ 
  
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
 
ภาระผกูพนัสทุธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ถกูค านวณแยกตา่งหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักลา่วได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั  
 
การค านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้นัน้จัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษัทมี
สินทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่การรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มลูค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถงึความต้องการเงินทนุขัน้ต ่าส าหรับโครงการตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัท   
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี  
โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน 
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทนุ  
 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุม่บริษัทรับรู้ก าไรและขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึน้ 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
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ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หนีส้ินรับรู้ด้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณได้อย่างสมเหตสุมผล  

 
5.20 ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันหรือท่ีก่อตัวขึ น้ 
อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถกูจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระผกูพนัดงักลา่ว ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านงึภาษีเงินได้  เพ่ือให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึง่แปร
ไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อหนีส้ิน  ประมาณการหนีส้ินส่วนท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุน
ทางการเงิน 
 

5.21 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
 

มลูค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายช าระเพ่ือโอนหนีส้ินในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพ
ปกติระหว่างผู้ ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)  
ท่ี กลุ่มบริษัท สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีส้ินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงท่ีไม่
สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนีส้ินทางการเงิน และสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีไมใ่ช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได้ ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคลอ่ง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหนีส้ินเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอในจ านวน
ท่ีเพียงพอซึง่สามารถให้ข้อมลูราคาได้อย่างตอ่เน่ือง  
 
หากไม่มีราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษัทใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ ข้อมูลท่ีสามารถ
สงัเกตได้ท่ีมีความเก่ียวข้องให้มากท่ีสดุ และลดการใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ให้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมลูคา่จะพิจารณาปัจจยัทัง้หมดท่ีผู้ ร่วมตลาดค านงึถงึในการก าหนดราคาของรายการ 
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หากสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่า
สินทรัพย์และสถานการณ์เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซือ้ และวดัมลูค่าหนีส้ินและสถานะการเป็นหนีส้ินด้วยราคา
เสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสดุส าหรับมลูค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ
ท ารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซือ้
เสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีเหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ่งใช้
ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ซึ่งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคัญต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมื่อ
เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรมปรับด้วยผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกและราคาของการ
ท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับัญชีซึ่งจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินแตต้่องไมช้่ากวา่การวดัมลูค่ายตุิธรรมท่ีใช้หลกัฐานสนบัสนนุทัง้หมดจากข้อมลูที่สงัเกตได้ใน
ตลาดหรือเมื่อรายการดงักลา่วสิน้สดุลง 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลท่ีสามารถสงัเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
มลูคา่ยตุิธรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมตามข้อมลูที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ ดงันี ้ 
- ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนั 
- ข้อมูลระดบั 2  เป็นข้อมูลอื่นท่ีสงัเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในข้อมลูระดบั 1 
- ข้อมลูระดบั 3  ข้อมลูที่ใช้เป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ 

 
หากข้อมลูท่ีน ามาใช้ในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชัน้ของมลูค่า
ยตุิธรรมของข้อมลูที่อยู่ในระดบัต ่าสดุท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวม 
 
กลุม่บริษัทรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 
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5.22 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญั 
 
หุ้นสามญัจัดประเภทเป็นทุน  ต้นทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซือ้หุ้น (สทุธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากสว่นของทนุ  
 
หุน้บริุมสิทธิ 
 
หุ้นบุริมสิทธิถูกจดัประเภทเป็นทนุหากไม่มีการระบุการบงัคบัไถ่ถอนหรือให้สิทธิเฉพาะกิจการในการไถ่ถอน ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้น  เงินปันผลของหุ้นประเภทนีรั้บรู้เป็นการจดัสรรภายในสว่นของ
ทนุเม่ือได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
หุ้นบริุมสิทธิถกูจดัประเภทเป็นหนีส้นิหากมีการระบวุนัท่ีท่ีมีการบงัคบัไถ่ถอนหรือให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเรียกร้อง
ให้กิจการไถ่ถอนหุ้น ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้น  เงินปันผลของหุ้นประเภทนีรั้บรู้
เป็นดอกเบีย้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
หุน้ทนุซื้อคืน 
 
เม่ือมีการซือ้คืนหุ้นทุน จ านวนสิ่งตอบแทนท่ีจ่ายซือ้รวมถึงต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซือ้คืน
และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผู้ ถือหุ้น และจดัสรรจ านวนเดียวกนันีจ้ากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซือ้
คืนภายใต้ส่วนของผู้ ถือหุ้น เมื่อมีการจ าหน่ายหุ้นทนุซือ้คืน จ านวนเงินท่ีได้รับรับรู้เป็นรายการเพ่ิมขึน้ในส่วนของผู้
ถือหุ้ น โดยหักบัญชีหุ้ นทุนซือ้คืนด้วยจ านวนต้นทุนของหุ้ นทุนซือ้คืนท่ีจ าหน่ายซึ่งค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกั และโอนจ านวนเดียวกนันีจ้ากบญัชีส ารองหุ้นทุนซือ้คืนไปก าไรสะสม สว่นเกินทนุจากการจ าหน่ายหุ้นทุน
ซือ้คืน (“ส่วนเกินทุนหุ้ นทุนซือ้คืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ ถือหุ้ น ขาดทุนสุทธิจากการ
จ าหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทนุซือ้คืนน าไปหกัจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากสว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนหมดแล้ว 

 
5.23 รายได้ 

 
รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกลุ่มบริษัท   
คาดวา่จะมีสิทธิได้รับซึง่ไมร่วมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบคุคลท่ีสาม ภาษีมลูคา่เพ่ิม และแสดงสทุธิจากสว่นลดการค้า 
และสว่นลดตามปริมาณ 
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การขายสินคา้และบริการ 
 
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึน้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า  
ให้กบัลกูค้า ส าหรับสญัญาท่ีให้สิทธิลกูค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ในระดบัสงูมากวา่จะไมม่ีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายได้ท่ีรับรู้สะสม 
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ ขัน้ความส าเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธี   
การส ารวจงานท่ีได้ท าแล้ว ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
ส าหรับสญัญาท่ีมีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน 
หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และ
ลกูค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนัน้) หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ี
แตกตา่งกนั สิ่งตอบแทนท่ีได้รับจะถกูปันสว่นตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนัน้ๆ ซึง่
ได้ระบไุว้ในรายงานอตัราคา่สินค้าหรือบริการที่ กลุม่บริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศแยกตา่งหาก 
 
การลงทนุ 

 
รายได้จากการลงทนุประกอบด้วย รายได้คา่เช่า เงินปันผลรับและดอกเบีย้รับจากการลงทนุและเงินฝากธนาคาร 

 
 เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุม่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล    
 
 ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบีย้รับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง 
 
รายไดค้่าเช่า  
 
รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึน้เป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสญัญา
เช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทัง้สิน้ตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึน้รับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีซึง่ค่า
เช่านัน้เกิดขึน้ 
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5.24 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตต้ัิงแต่วันที ่1 มกราคม 2563  
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้ริง 
 
ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มลูคา่ตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ 
- ราคาทนุตดัจ าหน่ายของหนีส้ินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงจะน ามาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขัน้ต้นของ
สินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหนีส้ิน อย่างไรก็ตามส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายได้ดอกเบีย้จะค านวณโดยการใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงกับราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีก
ตอ่ไป การค านวณรายได้ดอกเบีย้จะเปลี่ยนกลบัไปค านวณจากมลูคา่ตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ 
 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตก่ิอนวันที ่1 มกราคม 2563 
 
ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึน้ ยกเว้น
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นต้นทนุสว่นหนึง่ของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพย์ดงักลา่วก่อนท่ีจะน ามาใช้เองหรือเพ่ือขาย   
 

5.25 ภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ภาษีเงินได้ 
ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้อง 
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจน  
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชี  
ของสินทรัพย์และหนีส้ินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้  
เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปนี ้การรับรู้ค่าความนิยมในครัง้แรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีส้ินในครัง้แรก
ซึง่เป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล
แตกตา่งท่ีเก่ียวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อย หากเป็นไปได้วา่จะไมม่ีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้    
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ
โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีต้อง
ช าระ  กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตัง้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  
การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติ  และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กบัความเพียงพอของภาษี
เงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิด 
การเปลี่ยนแปลง 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นี ้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับ
หน่วยภาษีตา่งกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ
หรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษี  
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
ต้องพิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุง
การกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแตล่ะบริษัทย่อยในกลุม่บริษัทแล้วอาจมีจ านวน
ไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทัง้จ านวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนั 
ท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง  

 
5.26 ก าไรต่อหุ้น  

 
กลุ่มบริษัทแสดงก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท.ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัท่ีออกจ าหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทัง้หมด 
 

5.27 รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการ  
ท่ีเกิดขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการที่ได้รับการปันสว่นอย่างสมเหตสุมผล 
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6 กำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี  15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิ 
การจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใน Millcon Thiha Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทจะมีสิทธิจองซือ้ทัง้หมด 
จ านวน 76,157 หุ้ น ในราคาจองซือ้หุ้ นละ 10 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 การเพ่ิมทุนของบริษัท
ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์และสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 20.21  
ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด ท าให้กลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจควบคมุในบริษัท Millcon Thiha Limited และ Millcon 
Thiha (Hong Kong) Co., Ltd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) และจดัประเภทเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 
  (พนับาท) 
ผลกระทบจำกกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุมต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม   

ณ วันที่สูญเสียอ ำนำจควบคุม   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   7,230 
ลกูหนีก้ารค้า  235,202 
ลกูหนีอ้ื่น  79,293 
สินค้าคงเหลือ  49,111 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  1,628 
เจ้าหนีก้ารค้า  (359,111) 
เจ้าหนีอ้ื่น  (76,531) 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินสุทธิ  (63,178) 
หกั สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ  (31,303) 
หกั การแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ  (2,760) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อย  (29,115) 

 
ขาดทุนจากการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 
  (พนับาท) 
มลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสียตามสดัสว่นเงินลงทนุ  - 
หกั มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียของบริษัทย่อย  (29,115) 
ก ำไรจำกกำรสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมในบริษัทย่อย  29,115 
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7 บุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท  
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนัหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวข้องกนันีอ้าจเป็นรายบคุคล
หรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15 

และ 17 ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารส าคญัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัอื่น มีดงันี ้ 
 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเทศที่
จัดตัง้ 

/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ผู้บริหารส าคญั 
 

ไทย บคุคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สัง่การและควบคมุกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม)่ 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ไทย ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
บริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
Millcon Thiha GEL Limited พมา่ บริษัทย่อยของการร่วมค้า 
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 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซือ้/ขายสินค้า ราคาเทียบเคียงราคาตลาดหรือยราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

(อ้างถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 34) 
ซือ้/ขายสินทรัพย์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายได้เงินปันผล ตามสิทธิท่ีจะได้รับ 
รายได้คา่เช่า ราคาตามสญัญา 
รายได้อื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้รับ MLR-1 ตอ่ปี 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้จ่าย MLR-1 ตอ่ปี 
คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 

 

รายการที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปได้ดงันี ้   
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินค้า -  -  1,150,307  1,670,247 
ซือ้สินค้า -  -  4,293,500  4,824,107 
รายได้คา่เช่า -  -  1,302  147 
รายได้อื่น -  -  47,301  48,667 
ดอกเบีย้รับ -  -  10,458  12,237 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน -  -  11,195  11,013 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินค้า 17  4  17  1 
รายได้คา่เช่า 162  278  -  - 
รายได้อื่น 1,157  615  1,157  615 
ดอกเบีย้รับ 782  290  782  290 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 53,494  175,445  27,674  126,681 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

กจิการร่วมค้า        
ขายสินค้า 625,413  1,571,388  -  50 
ซือ้สินค้า 864,382  1,641,969  864,382  1,576,342 
รายได้คา่เช่า 960  960  960  960 
รายได้อื่น 3,063  2,578  3,063  2,578 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 4,489  5,675  4,489  5,675 
        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน        
ขายสินค้า 173,264  511,561  86,788  237,938 
ซือ้สินค้า -  1,209  -  - 
ขายสินทรัพย์ 183  6,670  183  4,605 
รายได้อื่น 7,832  3,600  7,832  3,600 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 3,583  22,501  716  863 
        

ผู้บริหารส าคัญ        
คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 48,689  50,841  38,569  38,978 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,414  1,254  1,234  1,112 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 50,103  52,095  39,803  40,090 
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ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย -  -  8,793  204,582 
บริษัทร่วม 150,860  -  150,860  - 
กิจการร่วมค้า 100,652  502,502  -  - 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 40,241  138,171  30,060  62,648 
รวม 291,753  640,673  189,713  267,230 

        
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กจิการทีเ่ก่ียว 
ข้องกัน  

บริษัทย่อย -  -  637,979  43,503 
กิจการร่วมค้า 19,035  -  19,035  - 
รวม 19,035  -  657,014  43,503 

        

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษัทย่อย -  -  1,295,407  1,184,089 
บริษัทร่วม 5,898  3,415  5,898  3,393 
กิจการร่วมค้า 7,621  5,671  7,621  5,670 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 30,990  33,835  30,990  33,835 
รวม 44,509  42,921  1,339,916  1,226,987 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -  (15,904)  -  (15,904) 
สุทธิ 44,509  27,017  1,399,916  1,211,083 
        

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษัทย่อย -  -  204,100  100,000 
บริษัทร่วม 19,240  14,300  19,240  14,300 
รวม 19,240  14,300  223,340  114,300 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับ ปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
และ 2562 มีดงันี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  100,000  - 
ให้กู้ เพ่ิม  -  -  459,100  285,200 
รับช าระ  -  -  (355,000)  (185,200) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  -  -  204,100  100,000 

         
บริษัทร่วม           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14,300  -  14,300  - 
ให้กู้ เพ่ิม  24,715  23,700  24,715  23,700 
รับช าระ  (19,775)  (9,400)  (19,775)  (9,400) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  19,240  14,300  19,240  14,300 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แกกิ่จการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นการให้กู้ ยืมโดยไมม่ดีอกเบีย้ 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย    
บริษัทย่อย -  -  233,090  233,090 
รวม -  -  233,090  233,090 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  233,090  233,090 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  -  -  233,090  233,090 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นการให้กู้ ยืมในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 5.25 ตอ่ปี ส าหรับทัง้สองปี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย -  -  -  728 
บริษัทร่วม 36  -  36  - 
กิจการร่วมค้า 23,060  150,209  23,060  150,209 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,559  3,246  -  - 
รวม 24,655  153,455  23,096  150,937 

        
เงนิรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กจิการ 

ทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย -  -  424,742  393,908 
กิจการร่วมค้า 690  -  -  - 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -  31,089  -  31,089 
รวม 690  31,089  424,742  424,997 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษัทย่อย -  -  862  1,000 
บริษัทร่วม 438,915  18,260  435,000  15,519 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 98  154  91  146 
รวม 439,013  18,414  435,953  16,665 

        

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
บริษัทย่อย -  -  51,790  - 
รวม -  -  51,790  - 
        
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  1,018 
กู้ ยืมเพ่ิม  -  -  51,790  5,000 
จ่ายช าระ  -  -  -  (6,018) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  -  -  51,790  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ระยะสัน้จากบริษัทย่อยทัง้จ านวนเป็นการให้กู้ ยืมในรูปสญัญากู้ ยืมเงิน 
ก าหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไมม่ีอตัราดอกเบีย้ทัง้สองปี 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกจิกำรที่เก่ียวข้องกัน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้น
ภายใต้สัญญาเช่าทีบ่อกเลิกไม่ได้         

ภายในหนึง่ปี  -  -  -  6,424 
รวม  -  -  -  6,424 

 
ภำระผูกพันอ่ืนกับกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัท มีภาระการค า้ประกนักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงันี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
การค า้ประกันห นี ส้ินของบ ริษัท ท่ี
เก่ียวข้องกนั  145,204  

 
157,564  145,204  

 
157,564 

การค า้ประกนัหนีส้ินของบริษัทร่วม   73,776  83,469  73,776  83,469 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งให้กบับริษัท
ย่อย มวีงเงินจ านวน 525 ล้านบาท โดยมีท่ีดินและเคร่ืองจกัรของบริษัทย่อย และกรรมการของบริษัทย่อยท่านหนึ่ง
ร่วมค า้ประกนัเตม็วงเงิน 
 

บริษัทมีภาระค า้ประกันเงินกู้ ภายใต้สัญญาให้กู้ ร่วมกับสถาบันการเงิน 2 แห่งให้กับกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง 
ตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 เป็นจ านวน 325 ล้านบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค า้ประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง
ร่วมกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 5.83 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของกิจการร่วมค้า และวาง
หลกัประกนัโดยหุ้นสามญัของกิจการร่วมค้าท่ีถือโดยบริษัท 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการวางหลกัประกันเงินกู้ ยืมของกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตาม
สดัสว่นถือหุ้นคิดเป็นจ านวน 500 ล้านบาท และบริษัทได้น าหุ้นสามญัในกิจการดงักลา่ววางเป็นหลกัประกนัจ านวน 
9,476,369 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.49 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของกิจการร่วมค้า 
 

8 รำยกำรธุรกจิกับพันธมิตรทำงกำรค้ำ  
 

ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
และข้อ 2 (3) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี  ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกัน ตามค านิยามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลุ่มบริษัท มีรายการค้าท่ีมีสาระส าคัญกับพันธมิตร  
ทางการค้าท่ี เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติของผู้ บริหารหรืออดีตพนักงาน  
ของกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงันี ้

 
รำยชื่อพันธมิตรทำงกำรค้ำ ประเทศที่

จัดตัง้ 
/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัท อินไซท์ สตีล จ ากดั ไทย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอ านาจเป็นญาติของ
ผู้บริหารของบริษัท 

บริษัท จรัสรุ่งโรจน์ จ ากดั ไทย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอ านาจเป็นญาติของ
ผู้บริหารของบริษัท 

 
รายการที่ส าคญักบัพนัธมิตรทางการค้าส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม        

รายได้จากการขายสินค้า 86,564  255,629  481  132,466 
การซือ้สินค้า -  105,442  -  105,442 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 379  -  -  - 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ยอดคงเหลือกบัพนัธมิตรทางการค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
ลกูหนีก้ารค้า 14,425  118,283  -  111,399 
เจ้าหนีก้ารค้า -  112,823  -  112,823 
 

9 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  
 

 งบกำรเงนิรวม    งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
เงินสดในมือ 373  520  150  150 
เช็ครับในมือ -  2,425  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 8,554  88,184  506  77,243 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 283,736  339,471  259,372  237,013 
เงินฝากธนาคารที่มีสภาพคลอ่งสงู 12,336  84,096  7,025  78,982 
รวม 304,999  514,696  267,053  393,388 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 7 291,753  640,673  189,713  267,230 
พนัธมิตรทางการค้า 8 14,425  118,283  -  111,399 
บคุคลหรือกิจการอื่น ๆ  1,371,394  1,983,977  608,509  1,532,714 
รวม  1,677,572  2,742,933  798,222  1,911,343 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (48,485)  (28,235)  (27,245)  (7,011) 
สุทธิ  1,629,087  2,714,698  770,977  1,904,332 

         
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 
    ส าหรับปี (กลบัรายการ)  

 

20,250 

 

(8,781)  20,234 

 

(11,571) 
 
การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้า มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
         
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ  1,283,473  2,182,600  527,515  1,718,414 
เกินก าหนดช าระ :         
 น้อยกวา่ 3 เดือน  156,931  322,439  93,633  127,255 
 3 - 6 เดือน  130,475  197,112  91,970  35,686 
 6 - 12 เดือน  52,033  2,780  52,033  2,563 
 มากกวา่ 12 เดือน  54,660  38,002  33,071  27,425 
  1,677,572  2,742,933  798,222  1,911,343 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (48,485)  (28,235)  (27,245)  (7,011) 
สุทธิ  1,629,087  2,714,698  770,977  1,904,332 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของกลุม่บริษัทมีระยะเวลาตัง้แต ่30 วนั ถงึ 120 วนั 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
เงินประกนัคา่สินค้า  36,001  120,000  -  - 
รายได้ค้างรับ  32,512  30,141  -  - 
ภาษีซือ้ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  18,940  24,791  1,195  8,130 
เงินทดรองจ่าย  15,634  36,862  1,196,387  1,107,014 
ลกูหนีก้รมสรรพากร  15,297  41,383  -  - 
ดอกเบีย้ค้างรับ  1,411  17,164  40,434  29,452 
อื่น ๆ  91,191  78,379  130,418  99,268 
รวม  210,986  348,720  1,368,434  1,243,864 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (1,703)  (17,482)  -  (16,207) 
สุทธิ  209,283  331,238  1,368,434  1,227,657 

         
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูส าหรับปี 

(กลบัรายการ)  

 

(15,779) 

 

(16,356) 

 

(16,207) 

 

(111) 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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12 สินค้ำคงเหลือ  
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
วตัถดุิบ  561,256  782,504  27,015  284,092 
สินค้ากึง่ส าเร็จรูป  31,704  34,172  4,713  17,977 
สินค้าส าเร็จรูป  336,009  892,932  149,336  444,014 
สินค้าระหวา่งผลิต  -  3,901  -  - 
อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง  762,279  884,590  253,637  267,666 
สินค้าระหวา่งทาง  69,441  245,780  12,820  98 
  1,760,689  2,843,879  447,521  1,013,847 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง         
- วตัถดุิบ  (5,617)  (636)  -  (41) 
- สินค้ากึง่ส าเร็จรูป  (2)  (378)  -  - 
- สินค้าส าเร็จรูป  (13,308)  (21,257)  (10,457)  (6,769) 

 
 

(18,927)  (22,271)  (10,457)  (6,810) 

สุทธิ 
 

1,741,762  2,821,608  437,064  1,007,037 
         

มลูคา่ตามบญัชีของสินค้าคงเหลือท่ีด ารง
ตามค าสัง่หรือจ านองเพ่ือค า้ประกนั
หนีส้ิน 

 

805,065  1,426,536  170,607  739,273 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม   

ต้นทนุของสินค้าคงเหลือท่ีบนัทกึเป็น
คา่ใช้จ่าย และได้รวมในบญัชีต้นทนุขาย 

        

- ต้นทนุขาย  10,673,347  16,428,029  9,078,531  13,461,353 

- การปรับลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิท่ีคาด
วา่จะได้รับ (กลบัรายการ) 

  
(3,344) 

  
(214,186) 

  
3,647 

  
(125,821) 

สุทธิ  10,670,003  16,213,843  9,082,178  13,335,532 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้น าสินค้าส าเร็จรูปไปค า้ประกนัไว้กบัสถาบนัการเงิน 
เพ่ือเป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ ยืมระยะยาว และวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 25 

 
13 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  39,496  -  52,000  - 
โอนมาจากเงินลงทนุในบริษัทย่อย  -  -  917,000  - 
โอนมาจากมลูคา่ตามบญัชีของ

สินทรัพย์ในบริษัทย่อย 
 1,170,000  -  -  - 

โอนมาจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  -  99,801  -  130,552 
ขาย  (39,496)  (60,305)  (52,000)  (78,552) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,170,000  39,496  917,000  52,000 

 
ระหว่างปี 2563 ผู้บริหารผูกมดัในแผนการขายส่วนงานเน่ืองจากการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือเน้นความสามารถ
หลักของกลุ่มบริษัทให้มากขึน้  ซึ่งได้มีการหารือเบือ้งต้นกับผู้ ซื อ้ ท่ีมีศักยภาพ พร้อมทัง้ ก าหนดเง่ือนไข 
และราคาขายในเชิงหลักการเบือ้งต้นและบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากการจ าหน่ายบริษัทย่อยเป็นจ านวน  
435 ล้านบาท ดังนัน้สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจึงถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563  
และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าวได้แสดงเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกเน่ืองจากมูลค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวคาดว่าจะได้รับจากการขายภายใน 12 เดือนจากวนัท่ีในงบการเงิน ส่วนงานนีไ้ม่ได้เป็นการด าเนินงาน 
ท่ียกเลิกหรือถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดง
เปรียบเทียบได้ถกูจดัประเภทใหมเ่พ่ือน าเสนอการด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการด าเนินงาน
ตอ่เน่ือง 
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  (พนับาท) 
ผลกระทบจำกกำรจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย   

ต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม   
สินทรพัย์ลดลง   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,266 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั  5,171 
ลกูหนีก้ารค้า  67,210 
ลกูหนีอ้ื่น  4,400 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  3,096  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  1,506,648 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน  892,218 
คา่ความนิยม  1,573,872 
  4,053,881 

หนีสิ้นลดลง   
เจ้าหนีก้ารค้า  1,830 
เจ้าหนีอ้ื่น  57,260 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2,390,808 
หนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้  74,594 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  201,280 
  2,725,772 
   
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินสุทธิ  1,328,109 
หกั สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ  (24,936) 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย  1,353,045 

 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายซึง่รวมอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
  (พนับาท) 
มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  1,170,000 
หกั มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  1,353,045 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย  (183,045) 
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ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานทีย่กเลิก งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
รายได้ 376,677  396,312  -  - 

        

ต้นทนุขายและบริการ 148,882  134,881  -  - 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 78,945  92,946  -  - 

รวมคา่ใช้จ่าย 227,827  227,827  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 148,850  168,485  -  - 

รายได้ภาษีเงินได้ 8,309  8,309  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำร
ด ำเนินงำน (สุทธิจำกภำษีเงนิได้) 157,159  176,794  -  - 

 

กำรแบ่งปันก ำไร        

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 141,443  159,115  -  - 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 15,716  17,679  -  - 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 157,159  176,794  -  - 

 

ก ำไรต่อหุ้น (บาท)        

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.031  0.038  -  - 

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 0.031  0.038  -  - 

 

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
การด าเนินงานทีย่กเลิก      -  - 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  339,475  259,473  -  - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (30,418)  (91,739)  -  - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (308,848)  (167,400)  -  - 

กระแสเงนิสดได้มำจำก 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก  209  334  -  - 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

76 

14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 362,853  307,673  377,719  329,397 
ซือ้เงินลงทนุ 679,970  186,874  679,970  186,874 
จ าหน่ายเงินลงทนุ -  (5,211)  -  (8,000) 
สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (46,718)  (23,997)  -  - 
สว่นแบ่งขาดทนุเบ็ดเสร็จจากเงินลงทนุ 
ในบริษัทร่วม (305) 

 
(2,685) 

 
- 

 
- 

จดัประเภทจากเงินลงทนุในบริษัทย่อย -  -  8,277  - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย -  (99,801)  -  (130,552) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ -  -  (779)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 995,800  362,853  1,065,187  377,719 
 

 
 

 
 

 
 

 

บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
 

เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ออกไปทัง้
จ านวนกลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้
เพ่ือขาย ณ วนัท่ีท าสญัญาทนัที โดยสญัญาซือ้ขายดงักล่าวเป็นการตกลงทยอยขายเงินลงทนุเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 270 
ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษัทได้ท าการขายเสร็จสิน้แล้ว มลูคา่การขายจ านวน 90 ล้านบาทและมลูค่าตามบญัชี
ของบริษัทจ านวน 36 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 58.83 ล้านบาทและ 54 ล้านบาท ตามล าดบั 
 

บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน 
ของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน 217.8 ล้านหุ้ น มีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.68 บาท และซือ้ 
ในราคาหุ้นละ 0.33 บาท เป็นจ านวนเงิน 71.9 ล้านบาท ท าให้บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 32.77 
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บริษทั บิลค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั 
 
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 บริษัทได้ท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด ทัง้จ านวนมูลค่า 
32.00 ล้านบาท ให้กบับริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั กลุม่บริษัทและบริษัทจึงได้จดัประเภทเงินลงทุน
ในบริษัท บิลค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย ณ วนัท่ีท าสญัญา สญัญาซือ้ขายดงักลา่วตกลงช าระ
ราคาเป็นเงินทัง้สิน้ 138.67 ล้านบาท โดยแบ่งช าระออกเป็น 4 งวดดังตารางนี ้โดยกรรมสิทธ์ิของหุ้ นท่ีซือ้ขาย 
จะถูกโอนทันทีตามสัดส่วนและจ านวนท่ีได้มีการช าระค่าหุ้ น  และมีก าไรจากการจ าหน่ายรวมเป็นจ านวนเงิน 
106.67 ล้านบาท ท าให้ในปี 2563 บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นจ านวนเงิน 61.01 ล้านบาทและ 53.33 ล้านบาท ตามล าดบั 
 

งวดช ำระเงนิ จ ำนวนหุ้น  รำคำขำย 
   (พนับาท) 

งวดท่ี 1 ณ วนัท่ีของสญัญา 83,333  34,666 
งวดท่ี 2 ภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 25 ก.ย. 2562) 83,334  34,667 
งวดท่ี 3 ภายใน 360 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 23 มี.ค. 2563 

ขยายเวลาถงึวนัท่ี 22 พ.ค. 2563) 83,334 
 

34,667 
งวดท่ี 4 ภายใน 540 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 19 ก.ย. 2563) 83,334  34,667 
รวม 333,335  138,667 

 
ตอ่มากรรมการอนมุตัิการลงทนุในบริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั โดยเป็นสญัญาเอกเทศ 
 
บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิลงทุนในหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด จ านวน 1,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท ท าให้บริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 31.25 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้ นตามสัดส่วน 
เป็นจ านวนเงิน 25 ล้านบาท (25% ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว) ต่อมาในปี 2563 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ 
แคปปิตอล จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้ นเพ่ิมเติมตามสัดส่วนเป็นจ านวนเงิน 62.50 ล้านบาท (62.50% ของทุน 
จดทะเบียนและช าระแล้ว) 
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เมื่อวันท่ี  20 พฤษภาคม 2563 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน  
580,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 58 ล้านบาท และบริษัทได้สละสิทธิการจองซือ้หุ้น
เพ่ิมทนุดงักล่าว (ตามเง่ือนไขการลงทุน) ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 31.25 เหลือร้อยละ 
26.46 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 
 
บริษทั ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติซือ้หุ้ นสามัญ 
ของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 686,000 หุ้ น มีมูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีมลูค่าจ่ายซือ้ตามสญัญาเป็นจ านวนเงิน 246.47 ล้านบาท (มลูค่าตามสญัญาสูง
กว่ามูลค่าท่ีตราไว้เป็นจ านวน  177.87 ล้านบาท) ซึ่งบ ริษัทได้ท าเป็นสัญญาซื อ้ขายหุ้ นโดยก าหนดให้ 
การซือ้ขายหุ้ นทัง้หมดแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีท าสัญญา ต่อมาบริษัทได้ท าการซือ้ขายหุ้ นแล้ว  
จ านวน 250,264 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 90 ล้านบาท จึงท าให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหุ้ นในบริษัท
ดังกล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 17.88 ต่อมาในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ท าการซือ้หุ้ นส่วนท่ีเหลือตามสัญญา 
จ านวน 435,736 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 156.47 ล้านบาท ท าให้บริษัทถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วตามสดัสว่นร้อยละ 49 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมตัิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากัด จ านวน 735,000 หุ้ น มีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน  
73.5 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
 

บริษทั เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี  27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติซือ้หุ้ นสามัญ 
ของบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 2,500 ล้านบาท (ปัจจบุนั
อยู่ระหว่างการเพ่ิมทุนให้ถึงจ านวน 2,500 ล้านบาท) ซึง่บริษัทได้ท าการลงทุนในบริษัทดงักล่าวแล้วเป็นจ านวน 
9,760,000 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 400 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแล้วเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 จึงท าให้
บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 40.98 เป็นการชั่วคราว เน่ืองจาก บริษัท เมกะวตัต์ จ ากัด อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
เพ่ิมทุนจากผู้ ถือหุ้ นรายอื่นเพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนให้ถึง 2,500 ล้านบาท ตามสัญญาร่วมลงทุนและคาดว่า 
จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 

 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

79 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

   งบกำรเงนิรวม 
 ประเทศที ่  สดัสว่นความ        มลูคา่ตาม 
 กิจการจดัตัง้  เป็นเจ้าของ  ทนุช าระแล้ว  ราคาทนุ  วิธีสว่นได้เสยี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พนับาท) 
บริษัทร่วม                  
บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (1) ไทย  32.77  32.77  904,020  904,020  261,940  262,719  227,816  248,239 
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั (2) ไทย  49.00  17.88  290,000  140,000  319,970  90,000  299,357  90,000 
บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั (3) ไทย  26.46  31.25  378,000  320,000  75,000  25,000  68,627  24,614 
Millcon Thiha Limited (4) พมา่  20.21  -  664,560 

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 -  8,277  -  -  - 

บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั (5) ไทย  40.98  -  976,000  -  400,000  -  400,000  - 
รวม           1,065,187  377,719  995,800  362,853 

 
(1) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการบริการทา่เทยีบเรือและโรงพกัสนิค้ารวมถงึบริการด้านการขนสง่ 
(2) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 
(3) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
(4) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวสัดกุ่อสร้างและบริการสนบัสนนุอื่น ๆ การค้าวสัดกุ่อสร้าง 
(5) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

80 

   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศท่ี  สดัส่วนความ             
 กิจการจดัตัง้  เป็นเจ้าของ  ทนุช าระแล้ว  ราคาทนุ  การด้อยคา่  ราคาทนุ - สทุธิ 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พนับาท) 
บริษัทร่วม                      
บริษัท บี จิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) (1) ไทย  32.77  32.77  904,020  904,020  262,719  262,719  (779)  -  261,940  262,719 
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั (2) ไทย  49.00  17.88  290,000  140,000  319,970  90,000  -  -  319,970  90,000 
บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั (3) ไทย  26.46  31.25  378,000  320,000  75,000  25,000  -  -  75,000  25,000 
Millcon Thiha Limited (4) พม่า  20.21  -  664,560 

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 -  8,277  -  -  -  8,277  - 

บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั จ ากดั (5) ไทย  40.98  -  976,000  -  400,000  -  -  -  400,000  - 
รวม           1,065,966  377,719  (779)  -  1,065,187  377,719 

 
(1) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการบริการท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้ารวมถงึบริการด้านการขนส่ง 
(2) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 
(3) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่ได้ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
(4) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวสัดกุ่อสร้างและบริการสนบัสนนุอ่ืน ๆ การค้าวสัดกุ่อสร้าง 
(5) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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บริษทัร่วม 
 

ตารางต่อไปนีส้รุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี  
การกระทบยอดรายการระหวา่งข้อมลูทางการเงินโดยสรุปดงักลา่วกบัมลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในกิจการเหลา่นี ้ 

 
 บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั 

(มหาชน) 
 บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค  

จ ากดั 
 บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ 
แคปปิตอล จ ากดั 

  
Millcon Thiha Limited 

 บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ 
จ ากดั 

 บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
จ ากดั 

  
บริษัท บลิค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท)     
รายได้ 340,832  392,836  43,592  35,518  96  40  1,103,743  -  1,203  -  -  457,907  -  124,187 
                            
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (57,341)  (27,561)  (42,069)  (48,683)  (13,549)  (9,391)  31,001  -  (5,905)  -  -  (60,191)  -  (5,833) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (930)  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (833)  -  736 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

(ร้อยละ 100) (58,271)  (27,558)  (42,069)  (48,683)  (13,549)  (9,391)  31,001  -  (5,905)  -  -  (61,024)  -  (5,097) 
                            
ก ำไรขำดทุนส่วนที่เป็น
ของกลุ่มบริษัท (20,423)  (7,562)  (20,613)  -  (5,987)  (386)  -  -  -  -  -  (14,535)  -  (1,514) 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

  
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 

 บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์  
แคปปิตอล จ ากดั 

  
Millcon Thiha Limited 

  
บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
สินทรัพย์หมนุเวียน 279,366  457,140  66,662  103,053  54,028  72,169  701,559  -  955,271  - 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 664,229  475,558  384,659  380,772  209,441  77,802  2,004  -  15,790  - 
หนีส้ินหมนุเวียน (113,575)  (118,650)  (299,591)  (122,021)  (3,915)  (205)  (745,926)  -  (966)  - 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน (208,707)  (130,414)  (1,106)  (297,816)  (140)  (304)  -  -  -  - 

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 621,313  683,634  150,624  63,988  259,414  149,462  (42,363)  -  970,095  - 
สินทรัพย์สทุธิสว่นที่เป็นของกลุม่บริษัท  203,604  224,027  73,807  11,441  68,627  23,353  -  -  397,545  - 
คา่ความนิยม 24,212  24,212  225,550  78,559  -  1,261  -  -  2,455  - 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วม 227,816  248,239  299,357  90,000  68,627  24,614  -  -  400,000  - 

 
กลุม่บริษัทไมม่ีเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้จงึไมม่ีราคาท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชน ยกเว้นบริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีราคาปิดอยู่ท่ี 0.41 บาท (2562: 0.22 บาท) มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท บี จิสติกส์ 
จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 261.940 ล้านบาท (2562: 95.83 ลา้นบาท) 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2563  2562 
  (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,458,376  5,457,376 
ซือ้เงินลงทนุ  -  1,000 
จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 3, 15 (8,277)  - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 13 (917,000)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  4,533,099  5,458,376 

 
บริษทั สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบือ้งต้นส าหรับการจ าหน่าย 
หุ้ นสามัญของบริษัท สยามโซล่าร์  เจนเนอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน 917 ล้านบาท (จ านวนหุ้ นสามัญ 
9,999,998 หุ้น) ให้แก่บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจะขายในราคาหุ้นละ 117 บาท คิดเป็นมลูค่า 1,170 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัท
ดงักลา่ว ในจ านวนไมเ่กิน 700 ล้านบาท และสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนจ านวน 2,500 ล้านบาท 
(อ้างถงึหมายเหต ุ13) 
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เมื่อวันท่ี  
10 กรกฏาคม 2562 ผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือรองรับการขยาย 
การลงทุนของธุ ร กิจ  และความสะดวกในการระดมทุน  พ ร้อมทั ง้อนุมัติ การเปลี่ ยน ช่ือบ ริษัท เป็ น  
“บริษัท สยามโซลา่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

84 

บริษทั มิลล์คอน สตีล บาร์ จ ากดั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิจดัตัง้บริษัทย่อยใหม่
คือ บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเหล็ กเส้น โดยมีทุน 
จดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้ นสามัญ 10,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้ นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.9 เป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดงักลา่วได้จดทะเบียนจดัตัง้แล้วเมื่อวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 
 
Millcon Thiha Limited 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี  15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิ 
การจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใน Millcon Thiha Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทจะมีสิทธิจองซือ้ทัง้หมด 
จ านวน 76,157 หุ้ น ในราคาจองซือ้หุ้ นละ 10 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 การเพ่ิมทุนของบริษัท
ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์และสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 20.21  
ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ท าให้กลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจควบคมุใน Millcon Thiha Limited และ Millcon Thiha 
(Hong Kong) Co., Ltd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) และจดัประเภทเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
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เงินลงทนุในบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศท่ี 

กิจการจดัตัง้ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 
  

ทนุช าระแล้ว 
  

ราคาทนุ 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พนับาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง             
บริษัท มิลล์คอนบรูพา จ ากดั (1) ไทย 99.10  99.10  3,400 ล้านบาท  3,400 ล้านบาท  3,524,115  3,524,115 
Millcon (HK) Limited (2) ฮ่องกง 100.00  100.00  32,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 32,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 984 
 

984 

Millcon Thiha Limited (3) พม่า -  51.00  -  100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 - 
 

8,277 

บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จ ากดั (4) ไทย 100.00  100.00  150 ล้านบาท   150 ล้านบาท   150,000  150,000 
บริษัท สหร่วม วสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (5) ไทย 100.00  100.00  50 ล้านบาท   50 ล้านบาท   50,000  50,000 
บริษัท ซนัเทคเมทลัส์ จ ากดั (6)  ไทย 99.99  99.99  716 ล้านบาท   716 ล้านบาท   807,000  807,000 
บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (7) ไทย -  90.00  1,111 ล้านบาท   1,111 ล้านบาท   -  917,000 
บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จ ากดั (8) ไทย 99.97  99.97  1 ล้านบาท  1 ล้านบาท  1,000  1,000 
รวม          4,533,099  5,458,376 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศท่ี 

กิจการจดัตัง้ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 
  

ทนุช าระแล้ว 
  

ราคาทนุ 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พนับาท) 
บริษัทย่อยทำงอ้อม             

บริษัท เวลิด์ ไวร์ โปรเซสซิง่ จ ากดั (9) ไทย 99.99  99.99  1.4 ล้านบาท  1.4 ล้านบาท  -  - 
Millcon Thiha (HK) Limited (10) ฮ่องกง -  100.00  -  1 เหรียญฮ่องกง  -  - 
Quest Capital Investment Limited (11) 

 
ฮ่องกง 100.00  100.00  50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
-  - 

 
(1) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการผลติเหลก็แทง่(บิลเลต)และซือ้ขายเหล็กทกุชนิดมาจ าหน่าย 
(2) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการซือ้สิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ 
(3) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวสัดกุ่อสร้างและบริการสนบัสนนุอ่ืน ๆ การค้าวสัดกุ่อสร้าง 
(4) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบกิจการค้าเหล็กและผลิตเหล็กรูปพรรณทกุชนิดและวสัดกุ่อสร้างทกุชนิด 
(5) บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กทกุชนิด รวมทัง้อะไหล่และอปุกรณ์ 
(6) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการแปรสภาพเหล็กและจ าหน่ายผลติภณัฑ์เหล็ก 
(7) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
(8) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลติและจ าหน่ายเหล็กเส้น 
(9) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรีดแสตนเลสขึน้รูปโลหะทกุชนิด 
(10) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายเหล็กเส้น 
(11) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายเหล็กเส้น 

 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษัทย่อยไมม่ีการจ่ายเงินปันผล 
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16 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปนีส้รุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 31 ธันวำคม 2563 

 

 
บริษัท มิลล์คอน 
บูรพำ จ ำกัด 

 บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สำระส ำคัญ 

 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

 

รวม 
 (พนับาท) 

ร้อยละของสว่นได้เสียท่ีไมม่ี
อ านาจควบคมุ 0.90       

สินทรัพย์หมนุเวียน 3,813,838       
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 6,618,702       
หนีส้ินหมนุเวียน (6,365,236)       
หนีส้ินไมห่มนุเวียน (73,107)       
สินทรัพย์สุทธิ 3,994,197       
มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียท่ี
ไมม่ีอ านาจควบคมุ 35,948  1  (570)  35,379 
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 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

 
บริษัท มิลล์คอน 
บูรพำ จ ำกัด 

 บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สำระส ำคัญ 

 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

 

รวม 
 (พนับาท) 

รายได้ 5,653,004       
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (39,579)       
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 45,724       

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 6,145       
ขาดทนุท่ีแบ่งให้กบัสว่นได้เสียท่ี
ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

 
(356)  -  23,188  22,832 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นท่ีแบ่ง
ให้กบัสว่นได้เสียท่ี 
ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

 
412  -  (1,822)  (1,410) 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 301,703       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (213,326)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหา
เงิน (108,304)       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสดลดลงสุทธิ (19,927)       
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 31 ธันวำคม 2562 

 

 
บริษัท มิลล์คอน 
บูรพำ จ ำกัด  

Millcon Thiha 
Limited  

บริษัท สยำมโซล่ำร์ 
เจนเนอเรช่ัน จ ำกัด 

(มหำชน)  

บริษัทย่อยอ่ืนที่
ไม่มี

สำระส ำคัญ  
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน  รวม 

 (พนับาท) 
ร้อยละของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.90  49.00  10.00       
สินทรัพย์หมนุเวียน 3,095,247  165,807  110,075       
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 6,399,487  802  1,431,666       
หนีส้ินหมนุเวียน (4,204,827)  (243,239)  (322,808)       
หนีส้ินไมห่มนุเวียน (1,301,856)  -  (2,463,809)       
สินทรัพย์สุทธิ 3,988,051  (76,630)  (1,244,876)       

มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 35,892  (37,549)  (124,488)  1  83,862  (42,282) 
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 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 

 
บริษัท มิลล์คอน 
บูรพำ จ ำกัด  

Millcon Thiha 
Limited  

บริษัท สยำมโซล่ำร์ 
เจนเนอเรช่ัน 
จ ำกัด (มหำชน)  

บริษัทย่อยอ่ืนที่
ไม่มี

สำระส ำคัญ  
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน  รวม 

 (พนับาท) 
รายได้ 6,705,303  737,072  396,312       
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (9,655)  (9,485)  210,030       
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 81  2,477  -       
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (9,574)  (7,008)  210,030       

ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีแบ่งให้กบัสว่นได้เสียท่ี 
ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

 
(87) 

 
(4,648)  21,003 

 
- 

  
(3,257) 

 
13,011 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นท่ีแบ่งให้กบัสว่นได้เสียท่ี 
ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

 
1 

 
1,214  - 

 
- 

 
- 

 
1,215 

            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,084,197  28,793  259,473       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 212,342  (631)  (91,739)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,302,936)  -  (167,400)       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (6,397)  28,162  334       
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17 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 107,364  149,581  1,574,016  1,592,553 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากการร่วมค้า 1,112  (31,031)  -  - 
สว่นแบ่งขาดทนุเบ็ดเสร็จจากการร่วมค้า (302)  (11,186)  -  - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ -  -  (6,693)  (18,537) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 108,174  107,364  1,567,323  1,574,016 
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เงินลงทนุในการร่วมค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

 
   งบกำรเงนิรวม 
 ประเทศที่  สัดส่วนควำม        มูลค่ำตำม 
 กิจกำรจดัตัง้  เป็นเจ้ำของ  ทุนช ำระแล้ว  รำคำทุน-สุทธิ  วิธีส่วนได้เสีย 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)      (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ                  
Wisdom Tree Investment  

PTE. Limited(1) 
สงิคโปร์  45.00  45.00  12,000 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 12,000 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 152,323  159,016  108,174  107,364 

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั(2) ไทย  50.00  50.00  2,830,000  2,830,000  1,415,000  1,415,000  -  - 
รวม           1,567,323  1,574,016  108,174  107,364 

 
(1) การร่วมค้าด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในตา่งประเทศ 
(2) การร่วมค้าด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลติและจ าหนา่ยเหลก็ลวด 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศที่ สัดส่วนควำม             
 กิจกำรจัดตัง้ เป็นเจ้ำของ  ทุนช ำระแล้ว  รำคำทุน  กำรด้อยค่ำ  รำคำทุน-สุทธิ 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ                     
Wisdom Tree Investment PTE. Limited(1) สิงคโปร์ 45.00  45.00  12,000 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 12,000 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
 177,553  177,553  (25,230)  (18,537)  152,323  159,016 

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั(2) ไทย 50.00  50.00  2,830,000  2,830,000  1,415,000  1,415,000  -  -  1,415,000  1,415,000 
รวม          1,592,553  1,592,553  (25,230)  (18,537)  1,567,323  1,574,016 

 
(1) การร่วมค้าด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุในตา่งประเทศ 
(2) การร่วมค้าด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการผลิตและจ าหนา่ยเหล็กลวด 

 
บริษัทไมมี่เงินลงทนุในตราสารทนุที่บนัทกึตามวิธีสว่นได้เสียซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้จงึไมมี่ราคาที่เปิดเผยตอ่สาธารณะ 
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การร่วมคา้ 
 

ตารางต่อไปนีส้รุปข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัท่ีซือ้ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกับ
มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในกิจการเหลา่นี ้ 

 
 Wisdom Tree Investment 

PTE. Limited 
 บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตลี 

จ ากดั 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
รายได้ 347,205  303,586  3,151,968  4,189,233 
        

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 2,472  (68,959)  (193,977)  (333,571) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น -  -  -  - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 2,472  (68,959)  (193,977)  (333,571) 
        

ก ำไรขำดทุนส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท 1,112  (31,031)  -  - 
 

สินทรัพย์หมนุเวียน 150,944  217,381  1,831,750  2,122,661 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 409,448  407,052  4,715,956  4,737,394 
หนีส้ินหมนุเวียน (278,393)  (366,245)  (5,147,995)  (3,535,985) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน (47,035)  (25,023)  (15,419)  (1,747,580) 
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 234,964  233,165  1,384,292  1,576,490 
สินทรัพย์สทุธิสว่นท่ีเป็นของกลุม่บริษัท  108,174  107,364  692,146  788,245 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไมไ่ด้รับรู้จากการขายแบบ 

downstream (ขายสินทรัพย์ให้แก่การร่วมค้า) -  -  (692,146)  (788,245) 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 108,174  107,364  -  - 
        

หมายเหต ุ        
รวมรายการตอ่ไปนี ้        

- คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 12,692  11,955  149,101  188,493 
- ดอกเบีย้จ่าย 14,515  13,083  113,286  123,266 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

95 

18 เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 
 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
บริษัท อตุสาหกรรม เหลก็กล้าไทย จ ากดั (มหาชน)  220,000  220,000  -  - 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุ (220,000)  (220,000)  -  - 
สุทธิ -  -  -  - 
 

เมื่อวนัท่ี 24 กันยายน 2562 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท โอเช่ียน ซพัพลายส์ จ ากัด ออกไปทัง้
จ านวนสญัญาซือ้ขายดงักล่าวตกลงช าระราคาเป็นเงินทัง้สิน้ 10 ล้านบาท บริษัทย่อยได้บนัทึกก าไรจากการขายเป็น
จ านวน 10 ล้านบาทแล้ว 
 

19 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดิน 

 (พนับาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 38,970 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 38,970 
เพ่ิมขึน้ 169,218 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 208,188 

  

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 

  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 38,970 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 208,188 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ท่ีดิน  
สว่นปรับปรุง

ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

 (พนับาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 33,620  26,419  79,502  139,541 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  
และ 1 มกรำคม 2563 33,620  26,419  79,502  139,541 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 33,620  26,419  79,502  139,541 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  1,390  28,931  30,321 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี -  96  1,211  1,307 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  
และ 1 มกรำคม 2563 -  1,486  30,142  31,628 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี -  96  1,221  1,317 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  1,582  31,363  32,945 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 33,620  24,933  49,360  107,913 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 33,620  24,837  48,139  106,596 
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ในปี 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 
272.88 ล้านบาท และ 103.66 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่า
ตลาดส าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนและเปรียบเทียบกับราคาขายสินทรัพย์  การวดัมูลค่า
ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ถกูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูคา่ยตุิธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 
 
การค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัททัง้จ านวน ได้ติดภาระค า้ประกัน
กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง่ เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  
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20 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

     อาคารและ      เคร่ืองตกแตง่      สินทรัพย์   
     สว่นปรับปรุง    อปุกรณ์ผลิต  และอปุกรณ์    ระบบ  ระหวา่งประกอบ   
 ที่ดิน  สว่นปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน                    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 681,874  69,773  2,034,174  5,898,778  1,253,354  41,238  57,026  851,572  853,156  11,740,945 

เพ่ิมขึน้ 7,091  1,446  -  18,492  -  3,867  3,374  9,795  424,290  468,355 
โอน (26,419)  26,419  502  610,126  -  12,923  (4)  721  (624,268)  - 
จ าหน่าย -  -  -  (24,907)  -  (940)  (4,702)  (12,926)  (5,490)  (48,965) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                     
    และ 1 มกรำคม 2563 662,546  97,638  2,034,676  6,502,489  1,253,354  57,088  55,694  849,162  647,688  12,160,335 
เพ่ิมขึน้ 11,180  604  5,067  57,945  -  2,460  9,135  1,434  487,665  575,490 
โอน -  -  113,359  416,651  267,214  5,743  -  11,120  (780,362)  33,725 
โอนเป็นสิทธิการใช้ -  -  -  (14,726)  -  -  (23,862)  -  -  (38,588) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย (27,655)  -  (22,972)  -  (1,520,568)  (251)  -  -  -  (1,571,446) 
สญูเสียอ านาจการควบคมุ -  -  -  -  -  (2,384)  -  -  -  (2,384) 
จ าหน่าย (11,180)  -  (6,536)  (27,083)  -  (165)  (5,206)  -  (10,530)  (60,700) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 634,891  98,242  2,123,594  6,935,276  -  62,491  35,761  861,716  344,461  11,096,432 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

99 

 

 งบกำรเงนิรวม 

     อาคารและ      เคร่ืองตกแตง่      สินทรัพย์   
     สว่นปรับปรุง    อปุกรณ์ผลิต  และอปุกรณ์    ระบบ  ระหวา่งประกอบ   
 ที่ดิน  สว่นปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 -  27,253  355,742  1,211,101  -  26,647  17,705  162,851  -  1,801,299 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี -  3,602  29,056  140,494  66,855  5,071  8,804  33,189  -  287,071 
จ าหน่าย -  -  -  (22,049)  -  (213)  (2,421)  (5,939)  -  (30,622) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                     
    และ 1 มกรำคม 2563 -  30,855  384,798  1,329,546  66,855  31,505  24,088  190,101  -  2,057,748 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี -  3,818  37,494  135,497  80,516  6,851  7,822  34,245  -  306,243 
โอนเป็นสิทธิการใช้ -  -  -  (6,180)  -  -  (8,310)  -  -  (14,490) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย -  -  (19,398)  -  (147,371)  (199)  -  -  -  (166,968) 
สญูเสียอ านาจการควบคมุ -  -  -  -  -  (756)  -  -  -  (756) 
จ าหน่าย -  -  (166)  (11,224)  -  (165)  (2,436)  -  -  (13,991) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  34,673  402,728  1,447,639  -  37,236  21,164  224,346  -  2,167,786 
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 งบกำรเงนิรวม 

     อาคารและ      เคร่ืองตกแตง่      สินทรัพย์   
     สว่นปรับปรุง    อปุกรณ์ผลิต  และอปุกรณ์    ระบบ  ระหวา่งประกอบ   
 ที่ดิน  สว่นปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ส่วนทีต่ีราคาเพ่ิม (ลด)                    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 641,706  -  26,168  -  (103,046)  -  -  -  -  564,828 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                     
    และ 1 มกรำคม 2563 641,706  -  26,168  -  (103,046)  -  -  -  -  564,828 
เพ่ิมขึน้ 564,242  -  -  -  -  -  -  -  -  564,242 
กลบัรายการด้อยคา่ 14,518  -  -  -  -  -  -  -  -  14,518 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย (179,048)  -  (26,168)  -  103,046  -  -  -  -  (102,170) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,041,418  -  -  -  -  -  -  -  -  1,041,418 
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 งบกำรเงนิรวม 

     อาคารและ      เคร่ืองตกแตง่      สินทรัพย์   
     สว่นปรับปรุง    อปุกรณ์ผลิต  และอปุกรณ์    ระบบ  ระหวา่งประกอบ   
 ที่ดิน  สว่นปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                     
ภายใต้กรรมสิทธ์ิ 

ของกลุม่บริษัท 1,304,252  66,783  1,676,046  5,162,287  1,083,453  25,583  19,959  659,061  647,688  10,645,112 
ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน -  -  -  10,656  -  -  11,647  -  -  22,303 
 1,304,252  66,783  1,676,046  5,172,943  1,083,453  25,583  31,606  659,061  647,688  10,667,415 
                    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                    
ภายใต้กรรมสิทธ์ิ 

ของกลุม่บริษัท 1,676,309  63,569  1,720,866  5,487,637  -  25,255  14,597  637,370  344,461  9,970,064 
ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 1,676,309  63,569  1,720,866  5,487,637  -  25,255  14,597  637,370  344,461  9,970,064 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

     อาคารและ    เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้      สินทรัพย์   
     สว่นปรับปรุง    และอปุกรณ์    ระบบ  ระหวา่งประกอบ   
 ที่ดิน  สว่นปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 160,147  70,539  126,475  1,489,744  28,246  12,680  71,344  30,546  1,989,721 

เพ่ิมขึน้ -  1,446  -  -  2,401  1,194  -  107,240  112,281 
โอน -  -  -  18,651  9,151  -  -  (27,802)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  (457)  (12,926)  (5,463)  (18,846) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                   
    และ 1 มกรำคม 2563 160,147  71,985  126,475  1,508,395  39,798  13,417  58,418  104,521  2,083,156 
เพ่ิมขึน้ 11,180  605  4,820  41,328  653  6,572  600  66,553  132,311 
โอน -  -  -  -  5,441  -  -  (5,441)  - 
โอนไปสิทธิการใช้ -  -  -  -  -  (15,255)  -  -  (15,255) 
จ าหน่าย (11,180)  -  (4,820)  (10,144)  (165)  -  -  (10,530)  (36,839) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 160,147  72,590  126,475  1,539,579  45,727  4,734  59,018  155,103  2,163,373 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

     อาคารและ    เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้      สินทรัพย์   
     สว่นปรับปรุง    และอปุกรณ์    ระบบ  ระหวา่งประกอบ   
 ที่ดิน  สว่นปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 -  28,821  40,234  257,579  21,650  4,418  30,860  -  383,562 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี -  3,506  2,172  68,985  3,157  2,361  6,323  -  86,504 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  (138)  (5,939)  -  (6,077) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                  
    และ 1 มกรำคม 2563 -  32,327  42,406  326,564  24,807  6,641  31,244  -  463,989 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี -  3,818  2,332  57,684  4,406  2,710  6,389  -  77,339 
โอนไปสิทธิการใช้ -  -  -  -  -  (5,252)  -  -  (5,252) 
จ าหน่าย -  -  (166)  (6,305)  (165)  -  -  -  (6,636) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  36,145  44,572  377,943  29,048  4,099  37,633  -  529,440 

 

ส่วนทีต่ีราคาเพ่ิม               
 

  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 204,733  -  -  -  -  -  -  -  204,733 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                   
    และ 1 มกรำคม 2563 204,733  -  -  -  -  -  -  -  204,733 
เพ่ิมขึน้ 148,237  -  -  -  -  -  -  -  148,237 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 352,970  -  -  -  -  -  -  -  352,970 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

     อาคารและ    เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้      สินทรัพย์   
     สว่นปรับปรุง    และอปุกรณ์    ระบบ  ระหวา่งประกอบ   
 ที่ดิน  สว่นปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม 
 (พนับาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                   
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 364,880  39,658  84,069  1,181,831  8,170  6,776  27,174  104,521  1,817,079 
ภายใต้สญัญาเชา่ -  -  -  -  6,821  -  -  -  6,821 
 364,880  39,658  84,069  1,181,831  14,991  6,776  27,174  104,521  1,823,900 

                  
                  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                  
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 513,117  36,445  81,903  1,161,636  16,679  635  21,385  155,103  1,986,903 
ภายใต้สญัญาเชา่ -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 513,117  36,445  81,903  1,161,636  16,679  635  21,385  155,103  1,986,903 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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ปี 2561 กลุม่บริษัทมีขาดทนุจากการด้อยค่าเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 103.05 ล้านบาท  
 
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็ม
จ านวนแล้ว แตย่งัคงใช้งานจนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเงิน 137.98 ล้านบาท และ 92.34 ล้านบาท 
(2562 : 100.14 ลา้นบาท และ 64.11 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
การค ้าประกนั 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 5,440 ล้านบาท  
และ 937 ล้านบาท ตามล าดบั (2562 : 6,560 ล้านบาท และ 813 ล้านบาท ตามล าดบั) ได้ใช้เป็นหลกัประกนัส าหรับ
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะยาว และวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินจากผลการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด ซึง่เป็นข้อมลูระดบั 3 
 
ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีมีนยัส าคญั ซึ่งน ามาใช้ในการวดัมลูค่ายุติธรรมของท่ีดิน
คือราคาคาดว่าน่าจะขายได้ของท่ีดินท่ีน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งน ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม  
ของท่ีดิน โดยมีราคาอยู่ท่ี 1,500 - 37,500 บาทตอ่ตารางวา  
 

21 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงนิรวม  
งบกำรเงนิ       

เฉพำะกจิกำร 

 (พนับาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
อาคาร 2,837  28,903 
เคร่ืองจกัร 8,546  - 
ยานพาหนะ 25,118  18,246 
อปุกรณ์ 252  252 
รวม 36,753  47,401 

 
ในปี 2563 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของ กลุ่มบริษัทและบริษัทเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 24.73 ล้านบาท และ 53.48 ล้าน
บาท ตามล าดบั 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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กลุ่มบริษัทเช่าส านกังานแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสญัญาเช่าเม่ือสิน้สุดอายุสญัญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบไุว้ในสญัญา 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษัทในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายใน  90 วัน 
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาเช่าท่ีบอกเลิกไมไ่ด้ ในทางปฏิบตัิกลุ่มบริษัทจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุญัญาเช่า
ส าหรับสญัญาเช่าใหมเ่พ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้
กลุม่บริษัทเป็นผู้มีสิทธิเลือกโดยผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุม่บริษัทจะประเมินตัง้แตว่นัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลวา่มี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษัทจะทบทวนการ
ประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมี
เหตกุารณ์ส าคญัหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระส าคญัซึง่อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุม่บริษัท    
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 

จ านวนทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
คา่เสื่อมราคาของสินทรัพย์สทิธิการใช้        
- อาคาร 3,588  -  13,562  - 
- เคร่ืองจกัร 2,110  -  -  - 
- ยานพาหนะ 4,893  -  1,549  - 

- อปุกรณ์ 26  -  26  - 
ดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 2,025  -  1,776  - 
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 2,549  -  1,991  - 
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าสินทรัพย์ท่ีมี
มลูคา่ต ่า 179  -  -  - 

 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจ านวน  18.05 ล้านบาท  
และ 19.42 ล้านบาท ตามล าดบั 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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22 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 2563  2562 
 (พนับาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,907,470  1,907,470 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (1,573,872)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 333,598  1,907,470 
    



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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23 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 งบกำรเงนิรวม 
       โปรแกรม   
 โปรแกรม  ความสมัพนัธ์  คา่พฒันา  คอมพิวเตอร์   
 คอมพิวเตอร์  กบัลกูค้า  ผลิตภณัฑ์ใหม ่  ระหวา่งติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,542  39,922  47,658  29,540  126,662 
เพ่ิมขึน้ 2,611  -  -  -  2,611 
โอน 29,540  -  -  (29,540)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562           
    และ 1 มกรำคม 2563 41,693  39,922  47,658  -  129,273 
เพ่ิมขึน้ 32  -  -  -  32 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 41,725  39,922  47,658  -  129,305 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,718  39,922  30,580  -  75,220 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,080  -  693  -  4,773 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562           
    และ 1 มกรำคม 2563 8,798  39,922  31,273  -  79,993 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,234  -  -  -  4,234 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 13,032  39,922  31,273  -  84,227 
          
ค่าเผ่ือด้อยค่าสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  -  16,385  -  16,385 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562           
    และ 1 มกรำคม 2563 -  -  16,385  -  16,385 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  -  16,385  -  16,385 
          
มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 32,895  -  -  -  32,895 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 28,693  -  -  -  28,693 

 

 

 

 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   โปรแกรม   
 โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   
 คอมพิวเตอร์  ระหวา่งติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,396  29,540  38,936 
เพ่ิมขึน้ 2,611  -  2,611 
โอน 29,540  (29,540)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 41,547  -  41,547 
เพ่ิมขึน้ 32  -  32 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 41,579  -  41,579 
      
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,680  -  4,680 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,054  -  4,054 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 8,734  -  8,734 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,209  -  4,209 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 12,943  -  12,943 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 32,813  -  32,813 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 28,636  -  28,636 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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24 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 (พนับาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,008,090 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 1,008,090 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (1,008,090) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 

  
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 23,174 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 46,349 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 69,523 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 46,349 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (115,872) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 

  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 938,567 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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25 หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  14,489  120  12,564  - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - ตัว๋สญัญาใช้เงิน  6,362,978  5,948,807  3,476,013  3,461,291 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - ทรัสต์รีซีท/เลตเตอร์ออฟ

เครดิต 

 

1,003,109 
 

862,914 
 

755,628 
 
 636,311 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - เจ้าหนีข้ายลดเช็ค  1,406,589  2,802,590  1,406,589  2,778,514 
รวม  8,787,165  9,614,431  5,650,794  6,876,116 
หกั ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินจ่ายลว่งหน้า  (17,933)  (32,647)  (5,644)  (16,612) 
หกั ดอกเบีย้ขายลดเช็คจ่ายลว่งหน้า  (13,092)  (24,836)  (13,092)  (24,836) 

รวมเงนิกู้ยืมระยะสัน้  8,756,140  9,556,948  5,632,058  6,834,668 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากตัว๋สญัญาใช้เงิน ทรัสต์รีซีท และเจ้าหนีข้ายลดเช็ค 
เป็นจ านวนเงิน 6,363 ล้านบาท 1,003 ล้านบาท และ 1,407 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2562: 5,949 ล้านบาท 
863 ล้านบาท และ 2,803 ล้านบาท ตามล าดับ)  และมีอัตราดอกเบี ย้ ร้อยละ 3.00 - 4.25, 1.92 - 4.25,  
และ 4.25 - 5.25 ตอ่ปี ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 3.00 - 5.53, 3.00 - 5.53 และ 1.95 - 5.25 ต่อปี) 
เงินกู้ ยืมดงักล่าวได้ถูกค า้ประกันโดยเงินฝากธนาคาร ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัท
ย่อย โดยกรรมการบริษัทย่อยได้ค า้ประกนัในฐานะสว่นตวั 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากตั๋วสัญญาใช้เงิน ทรัสต์รีซีท และเจ้าหนีข้ายลดเช็ค  
เป็นจ านวนเงิน 3,476 ล้านบาท 756 ล้านบาท และ 1,407 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 3,461 ล้านบาท 
636 ล้านบาท และ 2,779 ล้านบาท ตามล าดบั) และมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.20 - 4.25, 4.25 และ 4.25 - 5.25
ตอ่ปี ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 3.00 - 5.53, 3.00 - 5.53 และ 1.95 - 5.25 ต่อปี) เงินกู้ ยืมดงักลา่ว
ได้ถกูค า้ประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัทย่อย โดยกรรมการ
บริษัทย่อยได้ค า้ประกนัในฐานะสว่นตวั 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,614,431  9,128,204  6,876,116  5,159,082 
กู้ ยืมเพ่ิม 34,961,362  48,014,761  22,018,429  33,551,468 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ (35,788,243)  (47,529,273)  (23,247,436)  (31,834,509) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (385)  739  3,685  75 

รวม 8,787,165  9,614,431  5,650,794  6,876,116 
หกั ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินจ่ายลว่งหน้า (17,933)  (32,647)  (5,644)  (16,612) 
หกั ดอกเบีย้ขายลดเช็คจ่ายลว่งหน้า (13,092)  (24,836)  (13,092)  (24,836) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 8,756,140  9,556,948  5,632,058  6,834,668 

 
ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2563 กลุ่มบ ริษัทและบริษัทมีวงเงินสิน เช่ือซึ่งยังมิ ได้ เบิ กใช้ เป็นจ านวนเงินรวม  
2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2562: 3,436.75 ล้านบาท และ 2,602.39 
ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ในการด ารงสดัส่วนทางการเงิน และธนาคารมีสิทธิ
ก าหนดให้หนีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้ตลอดจนดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงิน
จ านวนอื่นๆ ทัง้สิน้ และต้องช าระในทนัทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนงัสือแจ้งอนุโลมเง่ือนไข
ทางการเงินเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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เงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกกจิกำรอื่น 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการอื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
กจิกำรอื่น          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
กู้ ยืมเพ่ิม  17,000  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  17,000  -  -  - 

 
ณ  วัน ท่ี  31 ธัน วาคม  2563 เงินกู้ ยื ม ระยะสั น้ จาก กิจการอื่ น เป็นการให้กู้ ยื ม ใน รูปสัญญ ากู้ ยืม เงิน  
และมอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

 
เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,520,314  4,418,179  197,020  297,489 
หกั สว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (355,272)  (587,957)  (100,332)  (100,322) 
รวมเงนิกู้ยืมระยะยำว 1,165,042  3,830,222  96,688  197,167 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ ยืมระยะยาวของกลุม่บริษัทและบริษัทมีเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหนึ่งและมีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-1 ต่อปี เงินกู้ ยืมดังกล่าวค า้ประกันโดยท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองจักร สินค้าคงเหลือ ใบหุ้ นท่ีบริษัทใหญ่ลงทุนในบริษัทย่อย และกรรมการบริ ษัท และบริษัทใหญ่ ภายใต้
สญัญากู้ ยืมเงินนี ้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสญัญา เช่น การด ารงสดัส่วนทาง
การเงิน เป็นต้น 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การละเมิดสญัญาเงินกู ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ในการด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีจ าเป็นภายใต้
สัญญาเงินกู้  และในสถานการณ์เช่นนีธ้นาคารมีสิทธิก าหนดให้ช าระหนีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้
ตลอดจนดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงินจ านวนอื่นๆ ทัง้สินท่ีต้องช าระภายใต้สญัญาเป็นเงิน 
ท่ีถึงก าหนด และต้องช าระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม รวมทัง้มีสิทธิระงับวงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ทัง้สิน้ 
737.61 ล้านบาท และ 522.77 ล้านบาทตามล าดับ  อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเง่ือนไข 
ทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ท่ีสละสิทธิในการเรียกช าระหนีท้ัง้หมด เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,418,179  4,656,551  297,489  397,583 
กู้ ยืมเพ่ิม 80,710  293,862  -  - 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ (587,767)  (532,234)  (100,469)  (100,094) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (2,390,808)  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,520,314  4,418,179  197,020  297,489 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 งบกำรเงนิรวม  

 2563  2562 

 มลูคา่อนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูคา่ปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้องจ่าย  

มลูคา่อนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้องจ่าย  ดอกเบีย้  

มลูคา่ปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดช าระ            
   ภายในหนึง่ปี 24,750  (1,657)  23,093  17,809  (1,841)  15,968 
ครบก าหนดช าระ
หลงัจากหนึง่ปี 

           

แตไ่ม่เกินห้าปี 20,790  (1,172)  19,618  26,459  (1,186)  25,273 
รวม 45,540  (2,829)  42,711  44,268  (3,027)  41,241 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

 มลูคา่อนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูคา่ปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้องจ่าย  

มลูคา่อนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูคา่ปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดช าระ            
   ภายในหนึง่ปี 28,487  (2,267)  26,220  12,136  (1,204)  10,932 
ครบก าหนดช าระ            
หลงัจากหน่ีงปี            
แตไ่ม่เกินห้าปี 33,988  (1,698)  32,290  18,593  (807)  17,786 

รวม 62,475  (3,965)  58,510  30,729  (2,011)  28,718 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทท าสญัญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งส าหรับยานพาหนะเพ่ือใช้ใน 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท สญัญาดงักลา่วมีระยะเวลาเช่าสิน้สดุจนถงึ 2568 โดยมีอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.90  
ถงึ 8.96 ตอ่ปี (2562 : ร้อยละ 3.67 ถึง 6.38 ต่อปี) 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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26 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 7 24,655  153,455  23,096  150,937 
พนัธมิตรทางการค้า 8 -  112,823  -  112,823 
บคุคลหรือกิจการอื่น ๆ  421,385  976,417  273,015  429,125 
รวม  446,040  1,242,695  296,111  691,885 

 
27 เจ้ำหนีอ้ื่น 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
รายได้รอการรับรู้  43,520  -  -  - 
เงินทดรองรับ  38,500  275  804  - 
เจ้าหนีค้า่หุ้น  -  100,352  -  100,352 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  34,856  84,006  18,917  64,965 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย  5,894  10,135  4,226  4,240 
อื่น ๆ  81,045  163,797  35,383  6,115 
รวม  203,815  358,565  59,330  175,672 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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28 หนีส้ินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 85,000  -  -  - 
ปรับโครงสร้างหนีร้ะหวา่งปี -  85,000  -  - 
จ่ายช าระระหวา่งปี (10,406)  -  -  - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (74,594)  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  85,000  -  - 

 

ในระหว่างเดือนธนัวาคม 2562 บริษัทย่อยได้ท าสญัญาการขอประนอมหนีก้บับริษัทท่ีฟ้องร้องให้ช าระหนีโ้ดยการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนีจ้ากเดิมหนีค้้างช าระจ านวน 110 ล้านบาท กลายมาเป็นจ านวน 85 ล้านบาท 
โดยจะแบ่งจ่ายช าระเป็นรายเดือนรวมทัง้สิน้ 96 เดือน เดือนท่ี 1 ถึง 48 ช าระเดือนละ 1,000,000 บาท และ  
เดือนท่ี 49 ถึงเดือนท่ี 96 ช าระเดือนละ 770,833 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับโครงสร้างหนีจ้ านวน 
3 ล้านบาท จึงท าให้กลุม่บริษัทมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีเ้ป็นจ านวน 22 ล้านบาท และคดีความท่ีเก่ียวข้อง
เป็นอนัสิน้สดุ 
 

คดีความท่ีได้รับการปรับโครงสร้างหนีค้ือ คดีด าเลขท่ี 8/2561 คดีแดงเลขที่ 102/2562 และ คดีด าเลขท่ี 136/2561 
คดีแดงเลขที่ พ.922/2562 และ คดีด าเลขท่ี 900/2562  



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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29 หนีส้ินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วันที่  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  จดัประเภท  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  เป็นสินทรัพย์  31 ธันวำคม 
 2563  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอื่น  ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  2563 
 (พนับาท)   
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
สว่นเกินจากการตีราคาท่ีดิน 92,532  -  112,848  -  205,380 
มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจการ          
- สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 187,713  (9,270)  -  (178,443)  - 
- ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 133,382  106  -  (22,837)  110,651 
รวม 413,627  (9,164)  112,848  (201,280)  316,031 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วันที่  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธันวำคม 
 2562  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอื่น  2562 
 (พนับาท) 
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
สว่นเกินจากการตีราคาท่ีดิน 92,532  -  -  92,532 
มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจการ        
- สิทธิในการด าเนินการผลิต

และจ าหน่ายไฟฟ้า 196,983  (9,270)  -  187,713 
- ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 133,276  106  -  133,382 
รวม 422,791  (9,164)  -  413,627 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วันที่  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธันวำคม 
 2563  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอื่น  2563 
 (พนับาท) 
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
สว่นเกินจากการตีราคาท่ีดิน 40,947  -  29,647  70,594 
รวม 40,947  -  29,647  70,594 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วันที่  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธันวำคม 
 2562  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอื่น  2562 
 (พนับาท) 
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
สว่นเกินจากการตีราคาท่ีดิน 40,947  -  -  40,947 
รวม 40,947  -  -  40,947 

 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีขาดทนุสะสมทางภาษี แยกตามปีท่ีสิน้สดุประโยชน์ทางภาษีได้ดงันี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
ปีท่ีสิน้สดุประโยชน์ทางภาษี        
ปี 2564 7,937  7,937  -  - 
ปี 2565 468,194  468,194  -  - 
ปี 2566 582,463  582,463  -  - 
ปี 2567 643,903  643,903  235,608  235,608 
ปี 2568 527,576  -  199,531  - 
รวม 2,230,073  1,702,497  435,139  235,608 
 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีท่ียงัไม่สิน้อายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้ปัจจุบนันัน้ กลุ่มบริษัทยงัมิได้รับรู้
รายการดงักลา่วเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไมม่ีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่กลุม่บริษัทจะ
มีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงักลา่ว 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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30 ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 

       

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 66,511  56,528  36,019  31,685 

 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 7,851  14,922  4,436  8,532 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 2,132  378  (102)  460 

 
 กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้ มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่  
ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 56,528  44,511  31,685  22,693 
        

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 6,309  13,528  3,564  7,771 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 1,542  1,394  872  761 
 7,851  14,922  4,436  8,532 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,132  

 
378  (102)  

 
460 

        

อื่น ๆ        
ผลประโยชน์จ่าย -  (1,336)  -  - 
โอนออก -  (1,947)  -  - 
 -  (3,283)  -  - 
        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 66,511  56,528  36,019  31,685 

 
ก าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึน้จาก 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์  205  -  12  - 
ข้อสมมติทางการเงิน  3,083  (109)  717  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,156)  487  (831)  460 
รวม 2,132  378  (102)  460 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานได้ถกูปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายคา่ชดเชยให้ลกูจ้างท่ี
ถูกเลิกจ้างเพ่ิมเติม หากลูกจ้างท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานใน ปี 2562 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุง ท าให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 และต้นทุนบริการในอดีตเพ่ิมขึน้ในระหว่างปีสิน้สุดวันเดียวกัน 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 18.91 ล้านบาท และ 5.11 ล้านบาท ตามล าดับ  
จากการแก้ไขโครงการดงักลา่ว 
  
ข้อสมมุตหิลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย 
 
ข้อสมมตุิหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน  
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.35 - 1.64  2.50 - 2.80  1.59  2.80 
การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต 4.00 - 5.00  4.00 - 6.00  5.00  6.00 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 1.91 - 45.84  1.91 - 45.84  2.87 - 34.38  2.87 - 34.38 
 
ข้อสมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 2560 (TMO 2017) 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น  ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัของโครงการผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 (พนับาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เพ่ิมขึน้  ลดลง  เพ่ิมขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (5,059)  5,813  (2,774)  3,186 
การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 5,470  (4,871)  3,004  (2,676) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (5,034)  6,337  (3,145)  4,102 
        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพ่ิมขึน้  ลดลง  เพ่ิมขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (4,519)  5,186  (2,525)  2,905 
การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 4,684  (4,175)  2,639  (2,346) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (4,579)  5,767  (2,920)  3,816 
 

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการ
ดงักลา่วแตไ่ด้แสดงประมาณการความออ่นไหวข้อสมมติฐานตา่ง ๆ 
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31 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรีบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม มลูคา่หุ้น  2563  2562 
  ตอ่หุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พนัหุน้ / พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน          
          
หุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  -  -  192,118  76,847 
แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 0.40  -  -  (192,118)  (76,847) 
หุ้มบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 0.40  -  -  -  - 
          

หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  6,533,783  2,613,513  6,741,670  2,696,668 
แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 0.40  -  -  192,118  76,847 
ลดทนุจดทะเบยีน 0.40  (669,569)  (267,827)  (400,005)  (160,002) 
หุ้มสำมัญ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 0.40  5,864,214  2,345,686  6,533,783  2,613,513 
          
รวมทุนจดทะเบียน 0.40  5,864,214  2,345,686  6,533,783  2,613,513 

 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
          
หุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  -  -  192,118  76,847 
แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 0.40  -  -  (192,118)  (76,847) 
หุ้มบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 0.40  -  -  -  - 
          

หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  4,525,285  1,810,114  4,333,167  1,733,267 
แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 0.40  -  -  192,118  76,847 
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ 0.40  1  1  -  - 
หุ้มสำมัญ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 0.40  4,525,286  1,810,115  4,525,285  1,810,114 
          
รวมทุนจดทะเบียน 0.40  4,525,286  1,810,115  4,525,285  1,810,114 

 
ผู้ ถือหุ้ นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ นในท่ีประชุมของบริษัท ส าหรับหุ้ นของบริษัทซึ่งถือโดยกลุ่มบริษัท (หุ้นทุนซื้อคืนอ้างถึง 
หมายเหตขุอ้ 32) สิทธิทัง้หมดจะถกูระงบัไว้จนกวา่หุ้นเหลา่นีจ้ะออกใหม ่
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การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 หุ้นบุริมสิทธิจ านวน 192.12 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 76.85 ล้านบาท ได้แปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั ในอตัรา 1:1 ทัง้จ านวน 
 
การลดทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นเมื่อวันท่ี  29 มิถุนายน 2563 ผู้ ถือหุ้ นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  
268 ล้านบาท โดยการตัดหุ้ นสามัญ โดยการตัดหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายออก จ านวน 670 ล้านหุ้ น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,614 ล้านบาท คงเหลือ 2,346 ล้านบาท 
 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
160 ล้านบาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายออก จ านวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 
บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,773 ล้านบาท คงเหลือ 2,614 ล้านบาท 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้ 
 
ใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

วันที่ออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

รำคำใช้สิทธิ 
(บำท/หุ้น) 

อัตรำกำรใช้สิทธิ 
(ใบส ำคัญแสดง
สิทธิต่อหุ้น
สำมัญ) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ
ที่ถูกใช้สิทธิ

สะสม 
(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้น
คงเหลือ 
(หุ้น) 

วันครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

MILL-W4 12 กรกฎาคม 2560 1.930 1 : 1.140 - 433,869,941 11 กรกฎาคม 2565 
 

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ  
 
ในระหว่างปี 2563 ได้มีผู้มาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ MILL-W5 เป็นจ านวน 1,076 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 1,148 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.40 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้ นเป็นจ านวน  
1,474 บาท ใบส าคญัแสดงสิทธิ MILL-W5 ท่ีเหลือทัง้หมดได้หมดอายกุารใช้สิทธิ 
 
ในระหว่างปี 2562 ได้มีผู้ มาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ  Mill-W3 เป็นจ านวน 671 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 735 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นเป็นจ านวน 1,714 บาท 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ Mill-W3 ท่ีเหลือทัง้หมดได้หมดอายกุารใช้สิทธิ 
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ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสงูกว่า
มลูค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทนุส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุ้น”) สว่นเกินมลูคา่หุ้นนี ้
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
 

32 หุ้นทุนซือ้คืน 
 

หุ้นทนุซือ้คืนท่ีอยู่ในสว่นของผู้ ถือหุ้นคือต้นทนุของหุ้นบริษัทท่ีถือโดยบริษัท 
 

ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บ ริษัทถือหุ้ นบริษัทจ านวน 184.90 ล้านหุ้ น  ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ  4  
ของหุ้นบริษัทท่ีออกและช าระแล้ว รวมเป็นต้นทนุทัง้หมด 317.71 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2562: 317.71 ลา้นบาท)  

 

ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือ้คืนคือ ส่วนเกินสะสมจากการขายหุ้นทุนซือ้คืนสุทธิจากผลขาดทุนจากการขายหรือยกเลิก  
หุ้นทนุซือ้คืน สว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

 

33 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบด้วย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดงักลา่วมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
 

ส ำรองหุ้นทุนซือ้คืน 
ส ารองหุ้นทุนซือ้คืนคือจ านวนเงินท่ีจัดสรรจากก าไรสะสมในจ านวนท่ีเท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทท่ีถือโดยบริษัท
ส ารองหุ้นทนุซือ้คืนนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้หมด  
จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนีส้ินจากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษัท 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของ  
การเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่ง  
มีการขายหรือจ าหน่าย 
 

34 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุม่บริษัทมี 2 สว่นงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดข้างลา่ง ซึง่เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุม่บริษัท หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญันีผ้ลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกตา่งหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยี
และกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ  
กลุม่บริษัทโดยสรุปมีดงันี ้
 

 สว่นงาน 1 สว่นงานผลิต 

 สว่นงาน 2 สว่นงานซือ้มาขายไป 
 

การด าเนินงานอื่นไมม่ีสว่นงานใดท่ีเข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพ่ือก าหนดสว่นงานท่ีรายงานในปี 2563 หรือ 2562 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี ้ผลการด าเนินงานวัดโดยใช้ก าไร  
จากการด าเนินงาน.ซึ่งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน  
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรจากการด าเนินงานในการวัดผลการด าเนินงานนัน้ 
เป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นท่ีด าเนินธุรกิจ  
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานทีร่ายงาน  
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ส่วนงำนผลิต  ส่วนงำนซือ้มำขำยไป  รวม 

ส าหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
รายได้ในประเทศ 7,737,836  11,906,146  2,763,875  4,077,036  10,517,711  15,983,182 
รายได้ระหวา่งประเทศ 226,150  239,499  722,198  734,898  948,348  974,397 
รำยได้ทัง้สิน้ 7,963,986  12,145,645  3,486,073  4,811,934  11,450,059  16,957,579 

            
ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ  10  
ของรายได้ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีจ านวน 1 ราย ซึง่รายได้จากการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ในปี 2563 
และ 2562 มีจ านวนเงิน 4,726.01 ล้านบาท และจ านวนเงิน 6,284.33 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นการขาย 
ในประเทศ 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายได้จากการขายสินค้าให้บุคคลภายนอกหลายรายจากส่วนงานผลิต 
จ านวนเงิน 65.18 ล้านบาท ทัง้นีส้ินค้าดังกล่าวข้างต้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกันท่ีบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ซือ้มาใน
ช่วงเวลาเดียวกนัหรือช่วงเวลาใกล้เคียงกนัจากคู่ค้าข้างต้น และคู่ค้าทัง้หลายดงักลา่วไม่มีความเก่ียวข้องกบักลุ่ม
บริษัท จงึถือวา่การซือ้ขายสินค้าในลกัษณะดงักลา่วนัน้เป็นการซือ้ขายตามปกติธุรกิจ 
 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการซือ้สินค้าประเภทเหล็กลวด (wire rod) ในส่วนงานซือ้มาขาย
ไปจากกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน และขายสินค้าดงักล่าวไปยังลูกค้าท่ีเป็นบุคคลภายนอก
และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยสินค้าถูกส่งตรงจากกิจการร่วมค้าไปยังลูกค้า เป็นจ านวนเงิน 807.52 ล้านบาท 
และบริษัทมีผลขาดทุนจากรายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 52.59 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
เป็นผู้ จ าหน่ายวตัถุดิบท่ีใช้การผลิตเหล็กลวดให้กิจการร่วมค้าตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน และมีก าไรจากการขาย 
เป็นจ านวนเงิน 34.40 ล้านบาทและ 32.70 ล้านบาทตามล าดบั ท าให้ภาพรวมในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 
มีก าไรจากรายการดงักล่าว นโยบายการก าหนดราคาซือ้/ขายสินค้าของรายการนีเ้ป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
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35 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 

คา่ขนสง่  135,265  167,444  118,602  141,745 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  15,106  23,414  14,754  17,128 
อื่น ๆ  22,767  25,583  9,735  10,551 
รวม  173,138  216,441  143,091  169,424 

 
36 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  185,523  212,062  133,764  147,724 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ  -  -  7,471  17,088 
คา่เสื่อมราคา  23,318  10,981  13,829  6,508 
คา่สาธารณปูโภค  9,374  6,578  7,627  2,867 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา  8,358  9,136  5,189  5,818 
คา่ตดัจ าหน่าย  4,213  4,784  4,203  4,054 
อื่น ๆ  79,315  113,903  61,025  60,891 
รวม  310,101  357,444  233,108  244,950 
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37 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
เงินเดือนและคา่แรง  220,986  228,857  148,002  154,245 
คา่ลว่งเวลา  44,228  54,074  22,516  31,303 
คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  24,098  41,056  14,800  21,919 
คา่สวสัดิการอื่น  17,442  16,295  6,620  5,151 
เบีย้เลีย้งและเบีย้ขยนั  9,339  9,586  7,065  7,132 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  7,851  14,922  4,436  8,532 
คา่สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  6,635  6,822  4,775  4,825 
คา่สมทบประกนัสงัคม  4,812  6,149  3,059  4,128 
คา่อบรมสมันา  1,203  1,677  991  1,461 
อื่น ๆ  29,032  34,045  20,345  22,954 

รวม  365,626  413,483  232,609  261,650 

 
โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว ้
 

กลุ่มบริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษัทบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังาน 
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนทุกเดือน  
และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ  3 - 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเลีย้งชีพนี ้
ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทุนโดยผู้ จัดการ
กองทนุท่ีได้รับอนญุาต 
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38 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะได้เปิดเผยตามข้อก าหนดในมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบบัตา่ง ๆ ดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 

ซือ้สินค้าส าเร็จรูปและวตัถดุิบ  8,207,530  13,073,898  8,019,760  11,959,149 
การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าคงเหลือ  793,184  1,555,120  565,019  792,372 
วสัดสุิน้เปลืองใช้ไป  501,471  490,773  78,880  39,135 
คา่สาธารณปูโภค  430,373  417,241  118,119  149,645 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน  364,772  412,370  232,423  261,650 
คา่เชือ้เพลิง  216,708  276,917  141,662  203,296 
คา่เสื่อมราคา  199,185  133,278  81,050  82,769 
คา่ขนสง่  152,305  199,177  118,602  155,514 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา  63,206  118,557  38,190  87,481 
คา่ใช้จ่ายหยดุผลิต  58,483  129,057  13,156  12,596 
คา่ตดัจ าหน่าย  50,562  51,133  4,203  4,054 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 14, 17 -  -  7,471  17,088 
คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง (กลบัรายการ) 12 (3,344)  (214,186)  3,647  (125,821) 
อื่น ๆ  118,807  144,394  36,196  110,977 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนบริกำร            
และต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  11,153,242  

 
16,787,729  9,458,378  

 
13,749,905 
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39 ภำษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
ภำษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน         
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทกึต ่าไป  -  22  -  22 
  -  22  -  22 
         

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปลี่ยนแปลงของผลตา่งชัว่คราว 29 (9,164)  (9,164)  -  - 
ภำษีรวม  (9,164)  (9,142)  -  22 

         
จดัสรรไปยงั         
ภาษีเงินได้จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง  (855)  (833)  -  22 
ภาษีเงินได้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 13 (8,309)  (8,309)  -  - 
รวมภำษีเงนิได้  (9,164)  (9,142)  -  22 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2563  2562 

    
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พนับาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พนับาท) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในสว่นการด าเนินงาน   (320,620)    (177,092) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในสว่นสทิธิประโยชน์ศนูย์กลาง
ธุรกิจ (IBC)   (5,804)    (12,896) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนินงานตอ่เนื่อง   (326,424)    (189,988) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20.00  (64,124)  20.00  (35,418) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 10.00  (580)  10.00  (1,290) 
การใช้ขาดทนุทางภาษีทีเ่ดิมไมไ่ด้บนัทกึ   -    (14,601) 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชี   93,697    133,208 

รายได้ที่ไมต้่องเสยีภาษี   (36,616)    (34,671) 
คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษี   6,768    (48,083) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทกึต ่าไป   -    22 
รวม 0.26  (855)  0.44  (833) 

  
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พนับาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พนับาท) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในสว่นการด าเนินงาน   (199,428)    (95,348) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในสว่นสทิธิประโยชน์ศนูย์กลาง
ธุรกิจ (IBC)   (5,804)    (12,896) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนินงานตอ่เนื่อง   (205,232)    (108,244) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20.00  (39,886)  20.00  (19,069) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 10.00  (580)  10.00  (1,290) 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชี   39,640    46,402 

รายได้ที่ไมต้่องเสยีภาษี   (198)    348 
คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษี   1,024    (26,391) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทกึต ่าไป   -    22 
รวม -  -  (0.02)  22 
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40 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วระหวา่งปีในแตล่ะปี  

 
 งบกำรเงนิรวม 
 2563  2562 
 การด าเนินงาน

ตอ่เน่ือง  

การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ตอ่เน่ือง  

การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั  (332,684)  141,443  (191,241)  (184,485)  159,115  (25,370) 
หกั  เงินปันผลของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ  -  -  -  19,500  -  19,500 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปีที่เป็นของหุ้นสำมัญ  (332,684)  141,443  (191,241)  (203,985)  159,115  (44,870) 
            
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,525,285  4,525,285  4,525,285  4,148,263  4,148,263  4,148,263 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิระหวา่งปี -  -  -  128,956  128,956  128,956 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก  4,525,285  4,525,285  4,525,285  4,277,219  4,277,219  4,277,219 
            
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐำน) (บาท) (0.073)  0.031  (0.042)  (0.048)  0.038  (0.010) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 การด าเนินงาน

ตอ่เน่ือง  

การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ตอ่เน่ือง  

การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ขาดทนุสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั  (205,232)  -  (205,232)  (108,266)  -  (108,266) 
หกั  เงินปันผลของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ  -  -  -  19,500  -  19,500 
ขำดทุนสุทธิส ำหรับปีที่เป็นของหุ้นสำมัญ  (205,232)  -  (205,232)  (127,766)  -  (127,766) 
            
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,525,285  4,525,285  4,525,285  4,148,263  -  4,148,263 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิระหวา่งปี -  -  -  128,956  -  128,956 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก 4,525,285  4,525,285  4,525,285  4,277,219  -  4,277,219 
            
ขำดทุนต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐำน) (บาท) (0.045)  -  (0.045)  (0.030)  -  (0.030) 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
หุ้นท่ีเพ่ิมขึน้จากการถือเสมือนวา่มีการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ถูกน ามารวมในการค านวณจ านวนต่อหุ้นปรับลดของงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากมลูค่าการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิสงูกวา่มลูคา่ตลาดของหุ้นสามญั และขาดทนุท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 
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41 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี  26 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
จากก าไรสะสมของบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริษัท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  
86.81 ล้านบาท คิดเป็น 0.02 บาทตอ่หุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัแล้วเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิหมวด ค เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 19.5 ล้านบาท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของหุ้ นบุริมสิทธิ  
คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของเงินลงทนุ หรืออตัรา 0.1015 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ
แล้วเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทในอัตราหุ้ นละ 0.03 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 130.2 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
 

42 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่รับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการ
ด าเนินการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดท าขึน้เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีกลุ่มบริษัทเผชิญเพ่ือ
ก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ีเหมาะสม รวมถงึควบคมุและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ นโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนในการบริหารเพ่ือให้พนกังาน
ทัง้หมดเข้าใจถงึบทบาทและภาระหน้าท่ีของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ากบัดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบัความเสี่ยงท่ีกลุ่ม
บริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ากับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคมุและวิธีการปฏิบตัิในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีได้ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศ และจากการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา กลุม่บริษัทไม่มีการถือหรือออก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการขายลดลูกหนี ้
เพ่ือเป็นการจดัการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
 
การจดัการความเสี่ยงเป็นสว่นท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุม่บริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคมุให้มีความสมดลุ
ของระดบัความเสี่ยงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหวา่งต้นทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจดัการ
ความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคมุกระบวนการการจดัการความเสี่ยงของกลุม่บริษัทอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดลุระหวา่งความเสี่ยงและการควบคมุความเสี่ยง 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้
ในตลาด ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทาง 
การเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียง
กบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 
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อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีมีดอกเบีย้  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะ 
ท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม ่มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  

 อตัราดอกเบีย้   หลงัจาก 1 ปี     
 ท่ีแท้จริง ภายใน 1 ปี  แตภ่ายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 
ปี 2563         
หมุนเวียน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.05 - 0.625 304,999  -  -  304,999 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด
ภาระค า้ประกนั 0.125 - 0.75 537,710  -  40,000  577,710 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.70 - 5.875 8,756,140  -  -  8,756,140 

ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว MLR - 1 355,272  1,165,042  -  1,520,314 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.90 - 8.96 23,093  19,618    42,711 

รวม  9,977,214  1,184,660  40,000  11,201,874 

         
ปี 2562         
หมุนเวียน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.625 514,696  -  -  514,696 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด
ภาระค า้ประกนั 0.2 - 0.75 584,009  -  40,000  624,009 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.95 - 5.53 9,556,948  -  -  9,556,948 

ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว MLR - 1 587,957  3,830,222  -  4,418,179 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.67 - 6.38 15,968  25,273  -  41,241 

รวม  11,259,578  3,855,495  40,000  15,155,073 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 อตัราดอกเบีย้   หลงัจาก 1 ปี     
 ท่ีแท้จริง ภายใน 1 ปี  แตภ่ายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 

ปี 2563         

หมุนเวียน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.05 - 0.625 267,053  -  -  267,053 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด
ภาระค า้ประกนั 0.125 - 0.75 535,736  -  -  535,736 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.70 - 5.875 5,632,058  -  -  5,632,058 

ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว MLR - 1 100,332  96,688  -  197,020 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.90 - 8.96 26,220  32,290  -  58,510 

รวม  6,561,399  128,978  -  6,690,377 

         

ปี 2562         

หมุนเวียน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.12 - 0.625 393,388  -  -  393,388 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด
ภาระค า้ประกนั 0.375 - 0.75 548,873  -  -  548,873 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.95 - 5.53 6,834,668  -  -  6,834,668 

ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว MLR - 1 100,322  197,167  -  297,489 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.67 - 6.38 10,932  17,786  -  28,718 

รวม  7,888,183  214,953  -  8,103,136 

 
ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

141 

ณ วันท่ี 31-ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการ  
มีสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี ้

 

 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้  699,530  760,053  377,944  308,663 
เจ้าหนีก้ารค้า  152,535  533,527  93,027  261,884 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  852,065  1,293,580  470,971  570,547 

   ที่มีควำมเสี่ยง         
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ 
   ลว่งหน้า 

 
(449,518)  (75,892)  (55,832)  (10,027) 

ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  402,547  1,217,688  415,139  560,520 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือ คือความเสี่ยงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไข  
ท่ีตกลงไว้เม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ  
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่ง  ๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่า 
มีความเสี่ยงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเสี่ยงสงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ านวนมาก  
ฝ่ายบริหารไมไ่ด้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้มไ่ด้ 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงนิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกันเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตรา
ท้องตลาด และเคร่ืองมือทางการเงินเหลา่นีจ้ะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

 
มลูค่ายุติธรรมของเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นมลูค่าท่ีใกล้เคียงกับมลูค่าตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้อ้างอิงจาก
อตัราดอกเบีย้ตามท้องตลาด 

 
43 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุน  
เจ้าหนีแ้ละตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดแูลผลตอบแทนจาก
การลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม  
ซึง่ไมร่วมสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนเป็นจ านวน 2.22 และ 1.39 ตามล าดบั 
(2562: 2.85 และ 1.34 ตามล าดบั) 

 
44 ภำระผูกพันกับกจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้น
ภายใต้สัญญาเช่าทีบ่อกเลิกไม่ได้ 

        

ภายในหนึง่ปี  13,708  15,066  7,859  10,906 
หลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี  1,272  9,552  642  7,053 
รวม  14,980  24,618  8,501  17,959 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน         
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  -  136,306  -  - 

         
ภาระผูกพันอ่ืนๆ         
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซือ้สินค้าและ 
วสัดท่ีุยงัไมไ่ด้ใช้ 

        

- สกลุเงินบาท (พนับาท)  71,369  65,864  71,369  97,280 
- สกลุเงินดอลลาร์ (พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  6,902  2,186  -  1,080 
หนงัสือค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้า (พนับาท)  111,385  111,018  9,023  8,312 
หนงัสือค า้ประกนัการซือ้แก๊สปิโตรเลียม (พนับาท)  7,000  7,000  7,000  7,000 
หนงัสือค า้ประกนัการซือ้สินค้าและบริการ          
- สกลุเงินบาท (พนับาท)  10,400  15,400  -  - 
- สกลุเงินยโูร (พนัยโูร)  1,500  1,500  -  - 
- สกลุเงินดอลลาร์ (พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  -  1,465  -  1,465 
หนงัสือค า้ประกนัการใช้น า้ดิบ (พนับาท)  460  563  -  - 
ตัว๋อาวลัที่ยงัไมถ่งึก าหนด (พนับาท)  400,000  399,202  -  - 
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สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา:         
- อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
(บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา)  29.92 - 31.79  30.03 - 30.33  -  30.22 
- จ านวนเงินในสกลุเงิน
ตา่งประเทศ (พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)  12,761  2,517  -  332 
- จ านวนเงินในสกลุเงินท้องถ่ิน 
(พนับาท)  393,687  75,892  -  10,027 

          
สกลุเงินยโูร:         
- อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
(บาท/ยโูร)  36.74  -  36.74  - 
- จ านวนเงินในสกลุเงิน
ตา่งประเทศ (พนัยโูร)  1,520  -  1,520  - 
- จ านวนเงินในสกลุเงินท้องถ่ิน 
(พนับาท)  55,832  -  55,832  - 
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45 สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ดงันี ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจ านวนหลายฉบบั จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.  2520 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ และยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบ
หรือวัสดุจ าเป็นท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิตและเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา  5 - 13 ปี นับแต่วนัท่ี 
เร่ิมมีรายได้จากกิจการท่ีได้รับสง่เสริมตามรายละเอียดดงันี ้
 
บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกจิกำรที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำยุ 

1653/2539 26 พฤษภาคม 2553 ประเภท 2.15 การผลิตเหล็ก
ลวด, ลวดเหล็ก เส้นกลม 
เหลก็เพลาหรือเหลก็แท่ง 

26 มีนาคม 2555 26 มีนาคม 2568 

62-1321-1-05-1-0 29 พฤศจิกายน 2562 ประเภท  2.8 กิจการผลิต 
ขั ้น ก ล า ง  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(ยงัไมเ่ร่ิมมีรายได้) (ยงัไมเ่ร่ิมมีรายได้) 

1771(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

25 มีนาคม 2558 24 มีนาคม 2571 

1772(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

25 มีนาคม 2558 24 มีนาคม 2571 

1773(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

3 ธนัวาคม 2556 2 ธนัวาคม 2569 

1774(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

3 ธนัวาคม 2556 2 ธนัวาคม 2569 
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บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกจิกำรที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำยุ 
1775(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร

สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

6 กนัยายน 2556 5 กนัยายน 2569 

1776(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

6 กนัยายน 2556 5 กนัยายน 2569 

1777(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

6 กนัยายน 2556 5 กนัยายน 2569 

1778(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

6 กนัยายน 2556 5 กนัยายน 2569 

1779(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

25 มีนาคม 2558 24 มีนาคม 2571 
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